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En record de la Marina

AGRAÏMENTS

«Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente, gracias, como corresponde al  

laconismo militar de nuestro estilo», en frase ja cèlebre i citada de José Antonio en 

l'acte  fundacional  de  Falange al  Teatro  de  la  Comedia de  Madrid.  Així  que, 

senzillament, agrair l'ajuda, la paciència, el suport, el guiatge o les correccions a tots 

vosaltres: família; amics; tutor / director, Dr. Josep Pich Mitjana; pagesos entrevistats; 

personal i companys de la UPF; bibliotecaris i arxivers a qui he causat feina; membres 

del tribunal; Paulina; Polònia; companys de feines vàries; i tota la resta de gent a qui he 

molestat. Els errors són culpa exclusiva de l'autor.
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Paraules  clau: desenvolupament  rural,  agrarisme,  franquisme,  política  agrària, 
Selva, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Falange, revolució verda, farratge, 
granja, boví, porcí, raigràs, avellana, llet.

Resum: El present treball és un estudi dels orígens i la naturalesa del projecte agrari  
del  franquisme,  i  per  extensió  de  la  seva  economia  política.  És  una  recerca  sobre  les 
característiques del desenvolupament econòmic, especialment al camp, dels seixanta i dels  
setanta, i també intenta esclarir en quina mesura hi hauria influït la política econòmica i 
agrària  del  règim.  El  cas  de  la  comarca  de  la  Selva  serveix  per  a  resseguir  aquests 
fenòmens, i és indicatiu fonamentalment de dues qüestions. D'una banda, el canvi agrari 
impulsà  l'èxode  rural,  així  com la  modernització,  mecanització  i  especialització  de  les  
explotacions agrícoles: avellana, cultius pratencs, ramaderia de granja per a llet i carn; és a  
dir, l'adopció dels estàndards del que a la segona meitat del segle XX era conegut com la 
revolució verda. De l'altra,  aquest canvi va tenir lloc en un marc professional i  sindical  
completament corporativitzat, i va estar vinculat a una política agrària que el va promoure  
mitjançant mecanismes i institucions diverses, com ara subvencions, crèdits, propaganda o  
extensió agrària, entre d'altres. La recerca ens porta a concloure que el franquisme optà per 
al camp, de forma més plena que en els altres sectors econòmics, pel projecte de reforma 
agrària del  feixisme espanyol,  que entenem que estava vertebrat  per la  Falange,  al  que 
s'incorporarà, amb plena capacitat d'harmonització, tot l'entramat institucional necessari per  
a la nova agricultura excedentària, com ara el FORPPA. Així mateix, el model econòmic  
instaurat i practicat pel règim (capitalisme nacionalista, estatista, dirigista i corporativista) té  
molta més coherència interna del que sovint la historiografia ha suposat, i considerem que 
és aquest el marc, més que no pas el capitalisme liberal o de lliure mercat, on va tenir lloc 
l'anomenat “miracle espanyol”.

Resumen: El  presente  trabajo  es  un  estudio  de  los  orígenes  y  la  naturaleza  del  
proyecto  agrario  del  franquismo,  y  por  extensión  de  su  economia  política.  Es  una 
investigación sobre las características del desarrollo económico, especialmente en el campo, 
de los sesenta y los setenta, y también intenta esclarecer en qué medida habría influido la 
política económica y agraria del régimen. El caso de la comarca de la Selva sirve para  
reseguir estos fenómenos, y es indicativo fundamentalmente de dos cuestiones. Por un lado,  
el  cambio  agrario  impulsó  el  éxodo rural,  así  como la  modernización,  mecanización  y  
especialización de las explotaciones agrícolas: avellana, cultivos pratenses,  ganadería de 
granja para leche y carne;  es  decir,  la  adopción de los estándares de lo que durante la  
segunda mitad del siglo XX era conocido como la revolución verde. Por otro lado, este 
cambio tuvo lugar en un marco profesional y sindical completamente corporativizado, y  
estuvo  vinculado  a  una  política  agraria  que  lo  promovió  mediante  mecanismos  e 
instituciones varias,  como subvenciones,  créditos,  propaganda o extensión agraria,  entre 
otros. La investigación nos lleva a concluir que el franquismo optó para el campo, de forma 
más completa que en otros sectores económicos, por el  proyecto de reforma agraria del 
fascismo  español,  que  entendemos  que  estuvo  vertebrado  por  la  Falange,  al  que  se 
incorporó,  con  completa  capacidad  de  armonización,  todo  el  entramado  institucional 
necesario  para  la  nueva  agricultura  excedentaria,  como  por  ejemplo  el  FORPPA.  Así 
mismo,  el  modelo  económico  instaurado  y  practicado  por  el  régimen  (capitalismo 
nacionalista, estatista, dirigista y corporativista) tuvo mucha más coherencia interna de lo  
que a menudo la historiografía ha supuesto, y consideramos que es este el marco, más que  
el capitalismo liberal o de libre mercado, donde tuvo lugar el llamado “milagro español”.
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1. INTRODUCCIÓ. EL PUNT DE PARTIDA

Al llarg de les següents pàgines descriurem i analitzarem els principis ideològics 

i  pràctics  de  l'agrarisme  franquista,  així  com  el  seu  desplegament  institucional, 

especialment a la llum de les dades aportades per la recerca sobre aquest tema en el cas 

de la comarca de la Selva.

Agrarisme és un concepte genèric que no fa especial referència a cap tendència 

ideològica concreta, sinó més aviat a l'interès polític per les qüestions i els problemes 

del  camp.  De  fet,  el  diccionari  de  l'Institut  d'Estudis  Catalans  el  defineix  com  la 

«tendència política que té un interès central pels problemes agraris», i el diccionari de 

la  Real Academia Española elabora una definició semblant,  «actitud favorable a los  

intereses de la explotación agraria». En un intent de deixar clara la conceptualització 

d'agrarisme que guia el present treball, hem elaborat la següent definició: agrarisme és 

la  vocació  o  l'interès  polític  per  les  qüestions  del  camp,  i  el  conjunt  d'institucions, 

normes jurídiques i pautes culturals que hom propugna per a solucionar-ne o gestionar-

ne els problemes. D'aquesta manera, hi ha tants agrarismes com ideologies polítiques i 

situacions socioeconòmiques existents al camp. Luis Teófilo Gil Cuadrado, en la seva 

tesi  doctoral,  repassa molt  més detalladament  l'evolució i  les  diferents connotacions 

polítiques del concepte d'agrarisme, pel qual detecta diverses tendències durant els anys 

de la segona república, que van des de la col·lectivista fins a la feixista, passant per la 

social-catòlica, i elabora també un excel·lent estudi sobre el  Partido Agrario Español 

(en  endavant  PAE)  i  el  seu  propi  model  d'agrarisme,  caracteritzat  a  grans  trets  pel 
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conservadorisme de dretes i el respecte per la legalitat republicana.1 Si el  PAE hauria 

estat una alternativa de dretes a l'agrarisme falangista durant l'etapa republicana, a partir 

de  l'esclat  de  la  guerra  civil  aquest  partit  queda  desarticulat  i  les  tesis  falangistes 

guanyen pes al camp, com veurem.

En  història,  aventurar  hipòtesis  sempre  té  cert  punt  de  complicació.  La 

flexibilitat i la complexitat humanes fan de les prediccions quelcom quasi impossible 

d'encertar, i sempre que hom apunta en alguna direcció, la realitat acaba finalment per 

desbordar-lo.  Tot i  així,  entenem que forma part  del  procés científic  l'honestedat de 

l'investigador respecte al seu lector, i en conseqüència entenem que exposar les idees 

que hom prèviament ha elaborat sobre un tema abans de sotmetre'l a la força de les 

dades empíriques esdevé un autèntic imperatiu epistemològic. En aquest sentit, quines 

són les hipòtesis que manegem d'entrada?

Una, les  Hermandades són fruit de la voluntat falangista de construir un estat 

feixista a Espanya, i representen la secció rural de la  Organización Sindical Española  

(OSE), tant per la seva forma, estructura i estètica, com per la seva voluntat d'enquadrar 

corporativament a la pagesia en una institució controlada per l'estat.

Dues, malgrat la patent desfeixistització del règim a partir de la derrota nazi-

feixista en la Segona Guerra Mundial, i  malgrat la desaparició a partir dels seixanta 

d'algunes  de  les  institucions  emblema del  feixisme  espanyol,  com ara  el  Sindicato 

Español  Universitario (SEU)  o  el  Frente  de  Juventudes  (FJ),  les  Hermandades 

perduraren fins després de la mort del dictador amb poques diferències substancials, i el 

procés de desideologització i burocratització que patiren no fou tan acusat com el dels 

1 GIL CUADRADO, L. T. El Partido Agrario Español (1934-1936): una alternativa conservadora 
y republicana. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006. [Tesi doctoral].
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seus sindicats homòlegs en la indústria.

Tres,  seguint  amb  el  caràcter  eminentment  feixista  de  les  Hermandades, 

representen aquestes en el món rural la via “revolucionària” del franquisme més que no 

pas  la  seva  vessant  reaccionària,  la  qual  s'encarregà  al  Servicio  de  Recuperación  

Agrícola (en endavant SRA) i als Ajuntaments, entre d'altres.

Quatre, el franquisme no fou només una reacció contra la “deriva izquierdista” 

de la República i contra la revolució col·lectivista; el règim es proposà també la seva 

pròpia “via reformista” cap a la modernització social: així, el nacionalisme econòmic i 

el  dirigisme  estatista,  combinats  amb  l'organització  corporativista  de  les  forces 

productives, idees totes elles pròpies del feixisme i d'altres elements ideològics de la 

dreta  a  ell  concomitants,  foren  les  eines  principals  de  transformació  social  de  què 

s'emparà el règim, amb certes variacions, durant els seus quaranta anys d'existència.

Cinc, les Hermandades foren sempre institucions de força participació popular, 

en part per causa de la sindicació obligatòria, en part per causa dels subsidis, ajudes i 

crèdits que aquestes concedien a la pagesia, sobretot a partir dels seixanta.

Sis,  a  partir  de  la  dècada  dels  seixanta,  donats  els  grans  canvis  socials  i 

econòmics  en  l'agricultura  espanyola,  l'accelerada  desaparició  d'un  món àmpliament 

pagès i arrendatari, i amb l'inici de la creació d'una societat de base industrial i amb una 

pagesia minoritària en nombre però majoritàriament propietària, les  Hermandades es 

convertiren en un autèntic aixopluc econòmic per la nova classe pagesa, i els camperols 

s'uniren  a  elles  pels  avantatges  que  els  reportaven  i  per  la  defensa  dels  interessos 

corporatius enmig d'un món que els era cada cop més hostil.

Set, bona part d'aquests canvis socials i econòmics s'explicarien precisament per 
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la voluntat proactiva del règim de superar les velles lluites socials al camp per la via del 

progrés econòmic, la industrialització i la modernització al camp, aparellats tots aquests 

factors  amb  el  consens  sobre  la  constitució  d'un  món  pagès  de  base  àmpliament 

propietària; voluntat que tindria la seva materialització en els subsidis i els crèdits cedits 

per les Hermandades. Estaríem parlant, doncs, d'un èxit sectorial en els propòsits bàsics 

del franquisme; d'una autèntica, encara que lenta, revolució des de dalt?

Vuit i final, el seu èxit explicaria el manteniment durant la democràcia, encara 

que amb alguna reforma de nom i procediment,  de la idea de corporació estatal  de 

representació  de  la  pagesia,  a  través  de  les  Cambres  Agràries  Locals  (en  endavant 

CAL),  i  aquest  mateix  èxit  explicaria  el  silenci  social,  així  com  l'escassa  recerca 

acadèmica creada al seu entorn a partir de la transició.

La  voluntat  de  la  present  tesi  és,  doncs,  investigar  l'evolució  i  el 

desenvolupament  econòmic  al  camp  durant  la  dictadura,  especialment  en  un  marc 

geogràfic circumscrit a la comarca de la Selva. També volem avaluar el paper que va 

tenir  el  règim  en  aquest  procés,  a  més  d'esclarir  les  línies  mestres  de  l'agrarisme 

franquista, així com del seu origen i desplegament ideològic i institucional. En general, 

la present tesi es proposa entendre el funcionament polític, social i econòmic del món 

rural pel període 1939-1977. Pel cas selvatà, la present tesi té la voluntat d'estudiar i 

quantificar el model de desenvolupament agrícola de la comarca,  així com resseguir 

l'actuació dels principals òrgans de la política agrària del règim que hi eren presents, 

sobretot les Hermandades, les seves Cooperatives i Grupos Sindicales de Colonización  

(GSC), i el Servicio de Extensión Agraria (en endavant SEA).

Entenem que  una  investigació  com la  present  troba  la  seva  justificació  més 
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bàsica en els quatre eixos que articulem tot seguit. En primer lloc, en la seva potencial 

capacitat per contribuir a omplir un considerable buit historiogràfic: el que ateny el món 

rural durant el franquisme i el corpus institucional creat per aquest per regir el destí de 

l'agricultura. Sembla paradoxal, però coneixem molt millor la situació del camp durant 

els escassos tres anys de guerra civil,  que no pas durant els quasi quaranta anys de 

franquisme.  En aquest sentit,  entenem que resta  encara molt  per estudiar  i  entendre 

sobre  el  que  foren  unes  de  les  institucions  clau  de  l'agrarisme  franquista:  les 

Hermandades.

En segon lloc, en la seva possibilitat d'obrir a l'investigador i al món acadèmic 

en general  les  portes  d'una documentació que per  ara  ha restat  inexplorada i  no ha 

despertat  gaire  interès  entre  els  historiadors:  tota  la  paperassa  generada  per  les 

institucions creades pel règim a fi d'executar la seva política agrària. Estem parlant, a 

l'engròs,  de llibres  d'actes,  de  socis  i  de comptabilitat  de  les  seccions  locals  de les 

Hermandades,  així  com  de  diversos  estudis  ideològics  o  estadístics  efectuats  per 

aquestes o altres institucions de caire agrari.

En  tercer  lloc,  en  la  seva  voluntat  de  servir  d'aportació  intel·lectual,  des  de 

l'estudi regional o de cas, a debats historiogràfics que són d'àmbit general. Entenem que 

la història local, comarcal a tot estirar, té només sentit en la mesura que serveix com a 

mecanisme  per  esclarir  qüestions  més  àmplies.  En  aquest  sentit,  en  l'estudi  de  la 

naturalesa  i  el  funcionament  de  les  Hermandades,  trobem  la  necessitat  velada  de 

conèixer també quina fou la naturalesa política d'un règim com el de Franco. El debat 

sobre la naturalesa política del franquisme és quasi tan antic com el propi règim, i no és 

d'estranyar, donada la curiosa conjunció d'elements ideològics de tota mena que Franco 
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i els militars aconseguiren al seu entorn. Aquesta circumstància implica que la dictadura 

de Franco sigui una de les més difícils de catalogar. Això explica que per part d'una 

certa  historiografia  es  tractés  de  l'aplicació  “frailuna” i  a  l'espanyola  del  feixisme 

europeu, mentre que per d'altres era un de tants règims autoritaris i conservadors de la 

dreta tradicional.

En  quart  i  últim  lloc,  la  present  investigació  troba  justificació  en  la  seva 

capacitat d'enriquir una llarga i consolidada tradició historiogràfica: els estudis d'història 

agrària i d'història econòmica i social compten amb prou adeptes i referències com per 

trobar  en  aquesta  recerca  un  interès  renovat  i  una  forma  nova  d'aproximació  a  les 

qüestions de sempre.

La recerca que aquí presentem consta essencialment de quatre parts, a més de les 

ineludibles  d'introducció,  conclusions,  annexos  i  bibliografia,  i  de tot  l'aparell  crític 

necessari:

1- Un exhaustiu estat de la qüestió, que situarà el lector en posició de conèixer 

alhora el corpus bibliogràfic existent i el saber acumulat sobre la temàtica tractada, a 

més de les diferents línies interpretatives.

2- Un repàs a la política econòmica seguida pel règim, que té per objectiu acotar 

d'una forma més o menys definida el model econòmic i de desenvolupament que el 

règim practicà, del que l'agrarisme n'és només una faceta, i que per tant ens ajuda a 

entendre'l.

3- Una anàlisi de l'agrarisme franquista, peça a peça, des de la seva genealogia i 

el  seu  desenvolupament  ideològic  fins  al  seu  desplegament  institucional,  que  hem 

dividit  de  forma  temàtica  per  fer-ne  més  comprensible  l'estudi.  No  es  tracta  d'una 
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història cronològica de la política agrària del règim sinó d'una dissecció de l'agrarisme 

franquista en totes les seves facetes. D'aquesta manera, hem dividit la secció en diversos 

subapartats,  definits  per  la  seva  coherència  temàtica;  se'n  dedica  un  a  l'evolució 

ideològica  de  l'agrarisme  franquista,  un  altre  a  les  institucions  encarregades  de  la 

contrarevolució en l'àmbit rural, seguim amb els organismes de control de preus, i així 

successivament  fins  acabar  amb una anàlisi  final  de  l'estructura  sindical  agrària  del 

règim. Per què s'ha optat per una lògica temàtica i no pas temporal? Per poder resseguir 

la naturalesa i actuació de les diferents institucions tot al llarg de la seva existència, per 

definir-ne les etapes, i per poder-les situar en el marc ideològic i orgànic de l'agrarisme 

franquista.

4- Una detallada anàlisi del desenvolupament del món rural a la comarca de la 

Selva durant el franquisme, fixat sobretot en dos aspectes, d'una banda, en el sentit i la 

magnitud del canvi agrícola, i de l'altra, en el paper i l'actuació dels diferents òrgans 

agraris del règim. El referent en aquesta mena d'investigació és Antoni Gavaldà, qui ha 

elaborat,  en  diversos  estudis  (tal  com explicarem a  l'estat  de  la  qüestió),  una  sèrie 

d'investigacions sobre el  sindicalisme agrari  del franquisme i  la seva aplicació a les 

terres de Tarragona; estudis que parteixen sempre d'una recerca de base local, poble per 

poble,  per  tal  d'arribar  a configurar una imatge comarcal i  provincial  de l'agrarisme 

franquista. En aquesta tesi, hem reproduït un procediment metodològic semblant, però 

pel cas de la comarca de la Selva. Ens diferencia d'aquest autor, però, bàsicament tres 

elements: l'acotament cronològic, les fonts utilitzades, i l'objecte d'estudi. Quant a la 

cronologia, els estudis de Gavaldà es centren en els anys de postguerra, mentre que el 

nostre posa sobretot l'interès en els anys del canvi agrari, les dècades dels seixanta i 
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setanta. Quant a les fonts, Gavaldà es val sobretot de fitxes del personal dirigent de les  

Hermandades, i dels informes-demandes que aquestes elevaren a la superioritat durant 

els anys quaranta; nosaltres, com veurem tot seguit,  no disposàvem d'aquests corpus 

documentals,  i  ens  valem  sobretot  de  dades  estadístiques,  de  documentació  vària 

generada per les  Hermandades, i d'altres elements com ara fotografies de vol i fonts 

orals. Quant a l'objecte d'estudi, tot i ser a priori el mateix, és relativament diferent: 

mentre que els informes-demandes de Gavaldà permeten obtenir una imatge clara de 

l'estat  de  l'agricultura  en  un  moment  determinat,  nosaltres  hem  intentat  definir-ne 

l'evolució al llarg del temps, des de la postguerra fins al postfranquisme; i així com 

Gavaldà  desenvolupa  un  detallat  estudi  de  la  vinculació  política  dels  agents  i 

protagonistes  del  sindicalisme  agrari  franquista,  nosaltres  hem  intentat  resseguir 

l'actuació dels diferents òrgans agraris del règim a la comarca, i el seu impacte en el 

desenvolupament econòmic dels anys seixanta i setanta.

Per a esclarir  les línies definitòries de l'agrarisme franquista s'ha recorregut i 

degudament  citat  a  literatura  ideològica  de  signe  divers  (dirigents  del  règim, 

propagandistes...), i a algunes de les memòries i dels informes editats per la Hermandad 

Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos  (en endavant HSNLG). Per tal de no 

tallar contínuament el discurs, s'ha optat per col·locar les fotografies i imatges, així com 

certs quadres, en un annex documental al final del treball. Els gràfics o quadres de més 

rellevància, però, han estat mantinguts en el text. Pel cas de la Selva, s'ha recorregut 

principalment a fonts de cinc tipologies.

1. Dades estadístiques provinents de diversos òrgans: la  Comisaría General de  

Abastecimientos  y  Transportes  (CGAT),  qui  va  elaborar  durant  els  quaranta  uns 

8



exhaustius  informes  estadístics  anomenats  Mapas de  Abastecimientos,  la  informació 

cadastral, el cens agrari, o les enquestes sobre ús del sòl de les  Hermandades, entre 

d'altres; amb el benentès que: a) les dades provinents d'aquestes fonts estaven “en brut” 

i es limitaven al recompte d'hectàrees, bestiar o maquinària, és a dir, que ha calgut un 

buidatge i processament laboriós per arribar a la construcció de les sèries estadístiques 

que presentem en els diferents gràfics; b) s'ha tendit a presentar la tendència general del 

canvi agrari, comparant la situació de la superfície conreada i l'ordenació de cultius dels 

anys quaranta amb la dels anys setanta i principis dels vuitanta; c) el cadastre (1956) i el 

cens agrari (1962) no desglossen la superfície de conreu ocupada en tots els diferents 

cultius sinó que agrupen tots els herbacis en una sola categoria; d) pels anys 1973 i 1981 

s'ha recorregut a les dades ja buidades de les Cambres Agràries per Isabel Salamaña.

2.  Dades  qualitatives  procedents  dels  llibres  d'actes  de  les  Hermandades, 

d'expedients diversos, de sol·licituds vàries, etc.

3. La informació de conjunt de les ponències del  Consejo Económico Sindical  

Comarcal, i les memòries del Servicio de Extensión Agraria, a més d'altres informes de 

diferents òrgans agraris del règim, tant comarcals com provincials.

4.  Les  fotografies  del  vol  de  l'any  1956,  anomenat  vol  americà  perquè  fou 

realitzat pels Estats Units durant la cessió de bases militars en territori espanyol, i del 

vol  dels  anys  1977-1983,  anomenat  vol  IRYDA (Instituto  de Reforma y  Desarrollo  

Agrario) perquè fou aquest organisme estatal qui l'impulsà i coordinà juntament amb el 

suport de diferents ministeris; amb el benentès que: a) la cronologia del vol IRYDA no 

està acotada més enllà de la forquilla 1977-1983; b) les fotografies són fetes a escales 

diferents; c) les fotografies no estan georeferenciades en els mateixos punts; d) l'escala 
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de  grisos  d'ambdues  fotografies  tenen  tonalitats  diferents;  e)  l'enquadrament  de  les 

fotografies és diferent pels dos vols; f) la qualitat és força desigual; g) l'ús d'aquesta 

mena  de  fonts  s'ha  volgut  implementar  a  mode  d'experiment,  i  ha  aportat  menys 

informació de l'esperada; h) la comparació de fotografies aporta una informació molt 

generalista,  com  ara  detectar  processos  de  reducció  de  superfícies  de  conreu,  de 

reforestació o d'homogeneïtzació de les parcel·les, però perfectament complementària a 

la tendència general que també indiquen les altres fonts; i) l'ús d'aquesta mena de fonts 

segueix tenint un potencial enorme, perquè les sèries continuen fins a l'actualitat i hem 

de pensar que ho seguiran fent, i perquè hem d'esperar que els criteris de realització de 

les fotos (escala, zona) i la seva georeferenciació tendiran a unificar-se o homologar-se 

amb el pas del temps; j) al tractar-se d'una font digital, la seva reproducció en paper és 

complicada, i no oferirà mai la mateixa qualitat i possibilitat d'estudi que visualitzada 

directament  en  una  pantalla  d'ordinador.  De  quina  manera  és  possible  “llegir”  la 

informació que les fotografies de vol poden aportar? Si es compara dues fotografies de 

vol d'una mateixa zona realitzades en anys diferents, és possible apreciar, a l'engròs, 

certs canvis físics que afecten a l'agricultura, com ara reconversió de terres de conreu en 

boscos  o  parcs  d'habitatges.  També és  possible  apreciar  certs  canvis  qualitatius  que 

afecten al tipus d'agricultura practicada: en una agricultura de caire tradicional existeix 

una rica i variada diversitat de cultius, que donen un aspecte multicolor i caòtic a les 

parcel·les, mentre que en una agricultura mecanitzada les parcel·les es dediquen a algun 

monocultiu, i per tant el seu aspecte és monocolor i homogeni.

5. Fonts orals obtingudes en entrevistes amb diferents pagesos de la comarca. 

Tot i que en les entrevistes no es tracten qüestions compromeses de cap ordre, el desig 
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expressat pels pagesos que es citen en aquesta tesi fou de no reproduir els seus noms, 

així que utilitzarem pseudònims quan ens referim a ells. Adjuntem en aquesta tesi, això 

sí, els enregistraments originals de les converses.
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2.  ESTAT DE LA QÜESTIÓ.  HISTORIOGRAFIA,  DICTADURA I 

AGRARISME

Fer  un balanç  de  la  principal  historiografia  que ha  envoltat  determinat  tema 

d'estudi és tasca primera i ineludible de tota investigació. No ens centrem únicament en 

la  producció  historiogràfica  sobre  el  nostre  tema  d'estudi,  perquè  pensem  que  és 

necessari un primer apropament a la historiografia sobre el règim franquista per poder 

entendre la seva política agrària. Com sol succeir, i com és de suposar en un tema de 

tant  interès  públic  com  el  franquisme,  aquesta  tasca  ja  ha  estat  abordada,  i 

satisfactòriament,  per  autors  precedents.  Citar-los  és,  doncs,  no  només  un  acte  de 

justícia i de reconeixement vers ells, sinó també un acte d'honestedat metodològica.

Una completa i exhaustiva bibliografia, tot i que ja antiquada donat el pas del 

temps, és l'elaborada el 1993 pel  Centro de Información y Documentación Científica, 

pertanyent  al  CSIC.2 Estats  de  la  qüestió  més  elaborats,  amb  un  bon  comentari 

bibliogràfic sobre el valor i contingut de les diferents obres, es pot trobar en tres treballs 

de Stanley Payne,3 Javier Tusell4 i Enrique Moradiellos, potser el més recent,5 estudis 

que ens han servit de guia i estructura per elaborar les següents ratlles.

L'any 1964, el politicòleg i sociòleg Juan José Linz obria la caixa dels trons amb 

un influent i perdurable article sobre la classificació del cas de l'Espanya de Franco com 

2 CINDOC. Bibliografías de historia de España. El franquismo. Madrid: Centro de Información y 
Documentación Científica, 1993.

3 PAYNE, S. El régimen de Franco, 1936-1975. Madrid: Alianza Editorial, 1987. Pàg. 673-682.
4 TUSELL, J. La dictadura de Franco. Madrid: Alianza Editorial, 1988. Pàg. 362-373.
5 MORADIELLOS, E.  La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad. Madrid: Síntesis,  

2003. Pàg. 293-319.
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a règim autoritari. A mode de síntesi de la seva teoria, un dels seus arxicitats paràgrafs 

s'expressava així:

«los regímenes autoritarios son sistemas políticos con un pluralismo político limitado,  
no responsable;  sin  una ideología elaborada y  directora (pero con una mentalidad  
peculiar); carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en algunos  
puntos de su evolución), y en los que un líder (o si acaso un grupo reducido) ejerce el  
poder  dentro  de  límites  formalmente  mal  definidos,  pero  en  realidad  bastante  
predecibles».6

D'aquesta manera, Linz oferia una interpretació nova del règim respecte de les 

tendències  anteriors  de  considerar-lo  directament  feixista,  i  inaugurava  un  llarg  filó 

intel·lectual i bibliogràfic preocupat per la naturalesa política del franquisme. Es sol 

considerar  també aquest  estudi  com el  moment fundacional  de la  historiografia  i  el 

debat acadèmic sobre la dictadura.

Els primers intents de bastir  unes històries professionals,  de caràcter general, 

sobre el franquisme i sobre el seu règim foren publicats a França encara en vida del 

dictador. Com succeí amb els estudis sobre la guerra civil, el règim imposà una visió 

única  sobre  la  seva  pròpia  història,  i  la  falta  de  llibertats  n'evità  i  en  dificultà  la 

investigació. D'aquesta manera, Max Gallo,7 Jacques Georgel8 i Guy Hermet9 publicaren 

tres llibres, avui ja clàssics, que suposaven un reeixit esforç de fer front a aquell silenci 

acadèmic. Els tres treballs repassaven minuciosament la història i l'evolució del règim i 

la seva estructura, des de la Segona República fins als seus anys finals, i en realitat van 

assentar  els  que  serien  els  grans  temes  de  què  s'ocuparia  la  historiografia  sobre  el 

franquisme durant ben bé les pròximes dues dècades: la seva evolució institucional, la 

seva ideologia, i  la seva naturalesa política; van assentar també el que serien, ja per 

6 LINZ, J. J. “Una teoría del régimen autoritario. El caso de España”. A: FRAGA IRIBARNE, M. 
(dir.). La España de los años 70. Madrid: Moneda y Crédito, 1974. Vol. III. T. 1. Pàg. 1474.

7 GALLO, M. Histoire de l'Espagne franquiste. París: Robert Laffont, 1969.
8 GEORGEL, J. Le franquisme: histoire et bilan (1939-1969). París: Éditions du Seuil, 1970.
9 HERMET, G. L'Espagne de Franco. París: Armand Colin, 1974.
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sempre,  els  grans  moments  divisoris  del  període  franquista,  dedicant-hi  una atenció 

especial:  les  relacions  bilaterals  Franco-Hitler  i  Franco-Mussolini  durant  la  Segona 

Guerra Mundial, el Fuero de los Españoles de 1945, l'acceptació internacional del règim 

de  la  dècada  dels  50,  l'estabilització  de  1959,  l'etapa  tecnocràtica  dels  60  i  la  Ley 

Orgánica del Estado de 1967.

D'ençà d'aleshores, els hispanistes d'arreu del món ja no deixarien el franquisme 

de banda en els seus estudis. Un cop mort Franco, les històries i investigacions sobre el 

franquisme dutes a terme per intel·lectuals estrangers se succeirien sense interrupció 

durant  dècades.  Paul  Preston  dirigí  un  dels  primer  volums  d'aquesta  naturalesa  a 

comentar.10 España en crisis era una excel·lent recopilació de diferents estudis temàtics 

elaborats  pels  millors  especialistes  en  els  seus  respectius  camps,  com ara  el  partit, 

l'exèrcit,  l'església, la política econòmica, l'oposició o els nacionalismes, i el resultat 

final donava al lector una imatge global, alhora que polièdrica, del que havia estat el 

règim franquista. El llibre, elaborat  «within a few months of General Franco's death,  

when  many  people  not  previously  much  concerned  with  Spain  wanted  a  serious  

introduction  to  that  country's  recent  history  and  present  prospects»,11 rebé  bones 

crítiques de part dels seus contemporanis, fins al punt de ser considerat com «the best  

general study in English of the Franco regime».12

Pocs anys més tard sortia a la llum, i també traduït a l'espanyol, com a signe del  

gran interès que despertava en el públic autòcton la seva història recent, la història, de 

10 PRESTON,  P.  España  en  crisis.  Evolución  y  decadencia  del  régimen  de  Franco.  
Mèxic/Madrid/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1978.

11 TRYTHALL, J. W. D. “Spain in crisis: the evolution and decline of the Franco regime, by Paul 
Preston”. International Affairs. Vol. 53. Núm. 3. Londres: Royal Institute of International Affairs, 
juliol de 1977. Pàg. 492.

12 PILAPIL, V. R. “Spain in crisis: the evolution and decline of the Franco regime, by Paul Preston”. 
The American Historical Review. Vol. 82. Núm. 1. Oxford: Oxford University Press, febrer de  
1977. Pàg. 119.
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cert  caire  assagístic,  de  l'historiador,  professor  i  polític  israelita  Shlomo Ben-Ami.13 

L'autor repassa, capítol per capítol, els grans períodes de la història del règim, fent ús de 

la bibliografia aleshores existent, i posant especial èmfasi, en un gest força inusual en 

l'època, d'àmplies esperances populars respecte del canvi, en la dificultat que va suposar 

el procés de canvi o transició cap a la democràcia; és el que ell anomena:

«los  dolores  del  parto de la  democracia  [...].  El  proceso democrático,  que pareció  
tomar impulso tras la muerte de Franco, no llevó directamente a la materialización de  
lo  deseado.  La  línea  siguió  siendo  intrincada  al  año  siguiente:  el  progreso  y  el  
estancamiento se fueron alternando sucesivamente».14

D'especial interès és la interpretació general que Ben-Ami fa del règim i del seu 

paper històric:

«Los profundos cambios estructurales operados en la sociedad española allanaron el  
camino de la democracia. Quien observa a España desde el punto de vista de Ernst  
Hemingway,  por  ejemplo,  comprueba sorprendido  que  muchos  mitos  se  han  hecho  
añicos en estos días: el mito de la España de los toros, el de la bota de vino, de las  
castañuelas y del “olé”; el mito del irracionalismo, del individualismo destructor, de la  
sangre que corre por las  calles  y de la aversión irreconciliable hasta el  fin  de los  
tiempos. Los españoles se van acercando al Occidente democrático. [...] Lo peculiar de 
la  situación  española  fue,  sin  embargo,  la  adaptación,  nunca  muy  voluntaria  pero  
continua, del régimen a los cambios producidos en la sociedad por su propia política  
de  modernización.  La  nueva  democracia  española,  así  como  los  mismos  cambios  
sociales, es el resultado de una “revolución desde arriba”».15

L'any següent veia la llum Spain: Dictatorship to Democracy, una bona síntesi 

general de la història del franquisme i de la transició (o l'era del regnat de Juan Carlos I 

i del Suarisme, com els autors prefereixen tractar-la) redactada a doble mà per Raymond 

Carr  i  Juan  Pablo  Fusi.16 L'obra,  equilibrada  i  amb  un  to  divulgatiu,  segueix  una 

estructura  temàtica  mitjançant  la  qual  repassa  tots  els  aspectes  de  la  dictadura:  els 

«'three pillars of the Regime': the Nationalist army, the Falange and the church»,17 la 

13 BEN-AMI, S. La revolución desde arriba: España 1936-1979. Barcelona: Ríopiedras, 1980.
14 Ibid. Pàg. 273.
15 Ibid. Pàg. 346. Especialment N. 19.
16 CARR, R.;  FUSI,  J. P.  Spain: dictatorship to democracy.  Londres:  Harper Collins Academic,  

1981.
17 Ibid. Pàg. 21.
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societat,  la cultura,  l'evolució institucional, l'oposició,  l'economia i les disputes entre 

famílies del règim.

Molt més completa i rigorosa, encara avui és un clàssic i una autèntica obra de 

referència,  fou  l'obra  de  Payne.18 Si  l'anterior  treball  era  de  caràcter  generalista  i 

divulgatiu,  El régimen de Franco reuneix totes les virtuts pròpies d'un autèntic i dens 

manual d'història: en 700 pàgines l'autor repassa punt per punt totes les vicissituds del 

règim, des de la preparació del cop d'estat durant la república fins a la mort de Franco. 

També a diferència de l'obra de Carr i Fusi, la de Payne és una història essencialment 

política, de desenvolupament cronològic més que no pas temàtic; una obra clàssica en el 

seu més bon sentit. A més, i també a diferència de l'anterior, el llibre de Payne no es 

limita  a  la  divulgació:  és  també una  obra  d'investigació,  amb una bibliografia  i  un 

aparell  crític  gairebé  inabastable.  Payne  fa  ús  contínuament  de  tota  mena  de  fonts 

primàries,  d'entre  les  que  destaquem  dades  de  premsa,  papers  de  la  diplomàcia 

estrangera i memòries que aporten un caràcter de novetat a la història que ell va traçant.

Amb tot, però, l'obra de Payne té un cert biaix ideològic donat el seu caràcter 

conservador: sense anar més lluny, dedica ben bé un terç de la seva obra a tractar dels 

desastres i els conflictes de la segona república per explicar l'adveniment i construcció 

del  règim  de  Franco.  Clar  que,  d'altra  banda,  és  un  dels  més  bons  i  sensibles 

coneixedors  de  les  desavinences  entre  els  diferents  espectres  polítics  de  la  dreta 

espanyola del segle XX, i aquesta capacitat, aplicada en un règim basat en “famílies 

polítiques”,  recobra  especial  interès.  Amb  tot,  el  professor  Whealey,  després  de 

remarcar-ne les virtuts historiogràfiques i el gran desplegament de fonts de què fa gala 

Payne, és molt crític amb l'obra en qüestió, especialment per la contínua voluntat del 

18 PAYNE, S. Op. Cit.
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seu autor de presentar la dictadura de Franco en una forma molt més matisada del que 

realment va ser:

«still, the Generalissimo from 1936 to 1942 was essentially more fascist than Payne  
generally admits. By using subordinates to advance his cause through military force,  
Franco, in April 1937, officially became a fascist leader, the  jefe nacional of national  
Spain and the caudillo of the unified fascistic party, the FET y JONS».19

El clar contrapunt ideològic a Payne el posaria la historiadora soviètica Svetlana 

Pozharskaia,  “la  gran  dama  de  la  hispanística  rusa”,  com  l'hauria  de  definir 

l'historiador  Ángel  Viñas  a  raó  de  la  seva  mort.20 Tot  i  dedicar  tota  la  seva  obra 

investigadora a l'estudi  de la  història d'Espanya,  i  tot  i  publicar nombrosos llibres i 

articles,  d'entre  els  que  Viñas  destaca  una  compilació  de  documentació  diplomàtica 

entre  Rússia  i  Espanya,  des  del  segle  XVII  fins  a  la  revolució  d'octubre,  i  una 

«impresionante colección sobre España y la Komintern, que aquí no cita casi nadie»,21 

de Svetlana no tenim pràcticament res traduït. De fet, el públic espanyol només coneix 

el seu Breve historia del franquismo.22

Durant els noranta, i dins la col·lecció Historia de España Menéndez Pidal, es 

publicava,  en  dos  volums  i  coordinada  per  Raymond  Carr,  una  magna  història  del 

franquisme, escrita a múltiples mans pels grans noms de la historiografia hispanista: el 

mateix Carr, Stanley Payne, Javier Tusell, Paul Preston, Juan Pablo Fusi, Manuel-Jesús 

González,  entre d'altres.23 En aquesta obra,  Carr va optar  de nou per  una estructura 

temàtica, i es van repassar de nou tots els grans punts d'una història que es vol completa: 

govern i oposició,  política exterior,  exèrcit,  església,  economia i  política econòmica, 

19 WHEALEY,  R.  H.  “The  Franco  regime,  1936-1975,  by  Stanley  G.  Payne”.  The  American  
Historical Review. Vol. 94. Núm. 3. Oxford: Oxford University Press, juny de 1989. Pàg. 789.

20 VIÑAS, Á. “Svetlana Pozharskaya, hispanista rusa de primera línea”.  El País.  Madrid: Grupo  
Prisa, 16 de desembre de 2010.

21 Íd.
22 POZHARSKAIA, S. Breve historia del franquismo. Barcelona: L'Eina, 1987.
23 CARR, R. (coord.). La época de Franco (1939-1975). Madrid: Espasa Calpe, 1996.
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societat, educació i cultura, la qüestió de la dona... Els dos volums que conformen l'obra 

adopten un to i llenguatge rigorós, però divulgatiu, i a més de condensar en les seves 

pàgines els grans desenvolupaments historiogràfics sobre el franquisme esdevinguts en 

l'última dècada, el redactat s'acompanya de nombroses imatges i fotografies d'època. Es 

tracta, i així va ser ideat, d'un bon i complet manual de consulta, i d'una història global 

del règim, segurament encara no superada.

La historiografia espanyola va tardar un temps a homologar-se al nivell de les 

seves companyes d'arreu del món. I en part és comprensible: durant els setanta, ja fos 

per causa de la falta de llibertats imposada per la dictadura o per causa de la polarització 

ideològica existent en la literatura científica durant els agitats anys de la transició, la 

historiografia espanyola sobre el franquisme pateix d'un excessiu biaix polític, sigui del 

sentit que sigui. Vegem les més destacades d'aquestes produccions.

Ramón Tamames, economista, professor universitari, tècnic comercial de l'estat 

franquista  i  dirigent  comunista,  publicava  el  1973  una  extensa  i  perdurable  obra 

dedicada  a  la  República  i  al  franquisme.24 Aquesta  funcionava  a  mode  de  manual 

d'història, i repassava els principals aspectes propis d'una història general, per bé que els 

seus punts forts es centren en l'evolució econòmica i la dinàmica de classes durant els 

dos períodes. Els capítols dedicats a la política interna i externa no són més que una 

exposició correlativa de lleis i esdeveniments sense un anàlisi complet de fons.

Des d'un enfocament marxista, Tamames construeix el seu discurs a l'entorn del 

concepte de “reclassificació”, que podem traduir com l'intent de la dictadura de retornar 

aquella  societat  més  o  menys  revolucionària  del  bàndol  republicà  cap  a  l'ordre 

tradicional propi del domini de la classe burgesa i terratinent:

24 TAMAMES, R. La república, la era de Franco. Madrid: Alianza/Alfaguara, 1973.
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«en el bando nacionalista [...] se pretendía mantener (o mejor, volver) a la estructura  
social  tradicional  de dominio indiscutido de los  medios  de producción y  del  poder  
social  por  parte  de  una  serie  de  grupos,  clases  e  instituciones.  [...] Todas  la  
instituciones,  grupos  sociales,  clases  o  corporaciones  que  participaron  en  pro  del  
alzamiento fueron los mismos que tras el triunfo nacionalista consolidaron su poder y  
que de una forma u otra han venido ejerciéndolo hasta nuestros días».25

A més, interessa de Tamames el seu capítol dedicat a l'economia, possiblement la 

primera  història  econòmica  escrita  sobre  el  règim.  Aquí,  Tamames  repassa, 

quantitativament  parlant,  els  grans  canvis  productius  i  demogràfics  de  l'Espanya 

franquista,  i  aporta  una  primera  descripció  de  les  diferents  fases  de  la  política 

econòmica del règim: autarquia i estancament (1939-1951), recuperació (1951-1956), 

estabilització (1957-1959), creixement (1960-1964), i planificació (des de 1964).26

Un cop mort Franco, es publicaria, en 4 volums i format quasi periodístic, el que 

pretenia ser una història crítica alhora que divulgativa del règim, escrita per Bernardo 

Díaz  Nosty i  Daniel  Sueiro.27 El  problema  que  va  afectar  aquesta  història  era  una 

confusió dels seus suposats termes definitoris: crítica va passar a voler dir sarcàstica, 

mentre que divulgativa va passar a voler dir vulgar i demagoga. No sense raó, Payne 

dirà d'ella que  «ofrece un tratamiento temático que ridiculiza al régimen sin intentar  

presentar una historia sistemática».28 Els temes preferits per aquests dos autors eren 

clars:  la  feixistització  i  la  repressió  brutal  durant  la  postguerra,  la  política  exterior 

propera al règim nazi, les extravagàncies ideològiques del règim, per exemple la seva 

obsessió per la maçoneria o el transcendentalisme catòlic, o les manies personals de 

Franco. Per dir-ho més clarament:  si Tamames representa durant els  setanta la bona 

història d'esquerres, Díaz Nosty i Sueiro representen la seva versió menys reeixida des 

25 Ibid. Pàg. 365.
26 Ibid. Pàg. 458.
27 DÍAZ NOSTY, B.; SUEIRO, D. Historia del franquismo. Madrid: Sedmay, 1977.
28 PAYNE, S. Op. Cit. Pàg. 675.
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d'una perspectiva acadèmica.

Ricardo de la  Cierva suposaria  el  contrapès  historiogràfic  a  aquestes últimes 

obres. De la Cierva, historiador i polític, participà en el  Ministerio de Información y  

Turismo durant el franquisme, fou director general de Cultura Popular a partir de 1973, 

i ministre de cultura per la UCD el 1980. Mai ha renegat, malgrat el canvi de camisa i 

de militància que el portà a la UCD durant la transició, ni dels seus orígens ni de la seva 

fe en els principis del règim sorgit del 18 de juliol. En una entrevista concedida a  La 

Gaceta de Intereconomía el 2011 hom pot comprovar com segueix ancorat en els mites 

de sempre del franquisme: la legitimitat del cop d'estat o els crims de Paracuellos. A tall 

d'exemple, afirma que:

«el gobierno no era legítimo. Eso no era una democracia. No hay por qué conceder a  
unos señores, porque hayan perdido la guerra, que por eso tengan razón. Suele ser al  
revés. [...] El señor Zapatero está convencido de que los rojos ganaron la Guerra Civil,  
[...] que en la zona nacional éramos todos unos asesinos y que ellos eran buenísimos y  
demócratas puros».29

Quant a la seva historiografia, gaire poc més queda per dir. En la seva Historia  

del  Franquismo,30 a  més  de  ser  una  obra clarament  apologètica  del  dictador,  De la 

Cierva dedica tots els seus esforços a fonamentar “científicament” els grans postulats 

ideològics i mitològics del règim. Així, per exemple, “desmenteix” l'abast i naturalesa 

de la repressió de postguerra mitjançant un recurs a la capacitat numèrica de les forces 

militars i milicianes del moment (“nuestras instituciones medulares”), afirmant que el 

desconeixement  sobre  els  efectius  reals  de  l'exèrcit  «produce  todo  género  de  

consideraciones que suelen ir de la vaciedad al puro disparate».31 O repeteix,  «en su 

29 MATA, S. “Si sacan a Franco del Valle de los Caídos habrá un movimiento militar”. La Gaceta. 
Madrid: Grupo Intereconomía, 9 de novembre de 2011.

30 DE LA CIERVA, R. Historia del franquismo. Barcelona: Planeta, 1978.
31 Ibid. Vol. 1. Pàg. 326.

20



misma precaria sintaxis y en su retorcida lógica»,32 la suposada absoluta adhesió de la 

població espanyola a l'ideal autàrquic durant l'època d'ostracisme polític posterior a la 

Segona Guerra Mundial:

«por 34 votos contra 6 vota el 12 de diciembre la Asamblea General de la ONU la  
retirada de embajadores; el mismo día el primer torero español de todos los tiempos,  
Manuel Rodríguez, Manolete, corta en la Ciudad de Méjico cuatro orejas y dos rabos  
ante un público enfebrecido que vitorea a España».33

En definitiva, si Payne representa la bona i rigorosa història conservadora, De la 

Cierva seria un dels exponents més clars de la mala història de dretes.

La  dècada dels  vuitanta  suposaria  la  consagració  definitiva  dels  principis  de 

cientificitat i objectivitat en la historiografia espanyola sobre el franquisme. Qui, potser, 

féu un dels més importants i reeixits esforços per deixar la pròpia trajectòria vital de 

banda i bastir un obra completa i general del règim perfectament homologable a les que 

ja havien publicat els seus companys francesos i a les que estaven publicant els seus 

companys  anglosaxons  fou  Tuñón  de  Lara,  intel·lectual  de  dilatada  militància 

comunista, que li valdrà l'exili, i d'influent petja acadèmica, amb una obra:

«escrita con un estilo ágil y eficaz (casi “periodístico”), con una destacada voluntad de  
ecuanimidad interpretativa pese a su filiación política y siempre apoyada en un aparato  
bibliográfico y hemerográfico notable».34

Tuñón de Lara publicà el 1980 i reeditat diverses vegades, juntament amb José 

Antonio Biescas,  España bajo la dictadura franquista,35 una completa història general 

del  règim en  tres  parts:  economia,  política  i  oposició,  i  cultura  i  ideologia.  No és, 

evidentment, una història neutra, però sí crítica en el seu més bon sentit, doncs aporta un 

32 FONTANA,  J.  “Reflexiones  sobre  la  naturaleza  y  las  consecuencias  del  franquismo”.  A:  
FONTANA, J. (ed.). España bajo el franquismo. Barcelona: Crítica, 2000. Pàg. 12. N. 5.

33 DE LA CIERVA, R. Op. Cit. Vol. 2. Pàg. 42.
34 MORADIELLOS, E. “Tuñón de Lara y la historia de España”. El País. Madrid: Grupo Prisa, 25 de 

gener de 2000.
35 TUÑÓN DE LARA, M.;  BIESCAS, J.  A.  España bajo la  dictadura franquista (1939-1975).  

Barcelona: Labor, 1980.
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interpretació  pròpia  i  ben  fonamentada  del  règim:  la  desmitificació  del  “milagro 

español”,  demostrant-ne  que  la  causa  seria  externa  i  “des  de  baix”,  per  la  via  del 

turisme, les inversions de capital, i les remeses de treballadors emigrats, i no endògena o 

“des de dalt”, per la via de la planificació;36 les conseqüències socials dels desequilibris 

econòmics provocats per un creixement incontrolat;37 la correlació de forces que lliguen 

Poder i  classes dominants;38 o l'important  paper  de l'oposició en el  derrocament  del 

règim39 són les grans preocupacions dels autors al llarg de tota l'obra.

Uns  anys  més  tard  (1986),  es  celebrava  a  València  un  congrés  sobre  el 

franquisme, organitzat per la Universitat, la Fundación de Investigaciones Marxistas i la 

Fundación Pablo Iglesias, en el que participaren diferents experts en la matèria, com 

ara Sheelagh Ellwood, Ricardo Chueca,  Miguel  Ángel  Aparicio,  Juan Pablo Fusi,  o 

Carlos Barciela, que culminaria amb la publicació en un llibre de les diferents ponències 

allí presentades. Els diferents autors tracten dels principals temes de què s'havia ocupat 

la historiografia fins aleshores: Falange, sindicalisme franquista, oposició i economia; i 

tots ells donen una imatge de conjunt prou sòlida del règim. El llibre en qüestió, España 

bajo el franquismo, tingué un èxit considerable, i ha estat font de nombroses cites en 

posteriors treballs acadèmics, fins al punt que el 2000 se'n va fer una nova reedició.40

Tusell  tancaria  la  dècada  amb  un  molt  bon  assaig  interpretatiu  sobre  el 

franquisme. L'historiador,  que ja havia dedicat altres estudis a diferents aspectes del 

franquisme, va voler elaborar-ne una visió de conjunt que servís alhora de repàs històric 

del període de la dictadura, i d'una anàlisi sobre la ideologia i naturalesa del règim.41 

36 Ibid. Pàg. 71-104.
37 Ibid. Pàg. 105-130.
38 Ibid. Pàg. 131-160 i 196-199.
39 Ibid. Pàg. 337-422.
40 FONTANA, J. (ed.). España bajo el franquismo. Barcelona: Crítica, 2000.
41 TUSELL, J. La dictadura...
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Tusell  estructura  el  seu  llibre  en  tres  seccions:  una  primera  dedicada  a  situar  el 

franquisme en el marc polític de la dreta europea del moment; una segona, per fer de 

contrapès, dedicada a esclarir quines foren les peculiaritats del règim, quins elements 

l'allunyaven dels seus referents europeus i li atorgaven una idiosincràsia pròpia; i una 

tercera  en  què  l'autor  compara  el  règim de  Franco  amb  els  seus  dos  coetanis  més 

propers, el salazarisme portuguès i el feixisme italià. Com es pot comprovar, el llibre té 

una virtut molt clara: la seva obsessió per superar l'“Spain is different historiogràfic” i 

situar la dictadura de Franco en la lògica mundial que a cada moment li va tocar viure. 

Definir la dictadura de Franco en base a les similituds o dissimilituds que mostrava 

respecte dels seus règims coetanis és, segurament, la gran virtut del llibre en qüestió.

Tusell  adopta,  quant  a  la  naturalesa  del  règim,  una  postura  basada  en  una 

lleugera reelaboració de les  tesis  de Linz.  Del  “règim autoritari  pluralista” d'aquest, 

Tusell passa a una “dictadura no totalitària”, ja que afirma que:

«el franquismo estuvo en una vía clara hacia el fascismo al principio de la segunda  
guerra mundial; incluso fue más fascista que regímenes habitualmente tenidos como  
tales durante ese período. En el resto de su transcurso su paralelismo más habitual,  
con  matices  peculiares,  fueron  los  regímenes  dictatoriales  no  totalitarios  en  sus  
diversas modalidades: a veces pareció más cercano al corporativismo católico y en  
otras a las dictaduras de desarrollo».42

Tusell inicià, així, una certa tendència per la literatura assagístico-interpretativa, 

que s'estendria durant la dècada següent. Possiblement, també hauríem de comptar amb 

el fet que, “saturat” com estava el mercat historiogràfic de grans històries generals i de 

síntesis  factuals  de l'evolució del  règim,  havia  arribat  un cert  moment de reflexió i 

ponderació intel·lectual d'un període de la història que ja es considerava superat.

D'aquesta manera, entrats ja a la dècada dels noranta, Carme Molinero i Pere 

42 Ibid. Pàg. 358.
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Ysàs  elaboraven  el  1992  un  breu  estudi  sobre  el  règim,  dividit  en  tres  seccions 

temàtiques: política, economia i societat.43 Al seu torn, Bernat Muniesa feia un exercici 

semblant,  però  en  una  obra  més  extensa,  més  personalista,  estructurada  a  mode de 

manual, que també abastava el període de la monarquia post-transicional, que en tot 

moment considera nascuda de les entranyes del règim.44 Ambdós llibres presenten una 

imatge del règim clarament decantada cap a l'esquerra, fent-se notar més aquest biaix de 

forma declarada en el llibre de Muniesa, qui és especialment crític amb la transició, ja 

que  afirma  que:  «las  libertades  fijadas  por  el  sistema democrático  liberal,  aunque  

otorgadas,  existen.  Otra  cuestión  es  quién  extrae  de  ellas  los  mejores  beneficios  y  

quiénes las manipulan... Mas, de nuevo, cabe preguntarse si la Transición est finita».45 

També taxatius són Molinero i Ysàs a l'hora de caracteritzar el règim:

«fins a la fi  va disposar de la confiança de les classes burgeses, primer perquè va  
restaurar l'ordre social i va eliminar els moviments revolucionaris i  reformistes que  
l'amenaçaven, després perquè es va mostrar capaç d'adaptar-se als canvis i perquè va  
ser eficient en la defensa dels interessos del bloc social dominant».46

Per aquests dos autors, el franquisme passava per ser quelcom més profund que 

un règim autoritari o una dictadura no totalitària: era un règim feixista al més pur estil 

dels seus homòlegs europeus, el qual, tot i patir canvis a partir del final de la Segona 

Guerra Mundial, es mantingué fidel als seus orígens gràcies a modificacions purament 

formals en la seva estructura política.47

De cara a entendre, un cop més, la naturalesa del franquisme, i a mig camí entre 

la “dictadura no totalitària” i  el  “règim feixista”,  situaria  el  professor Ismael  Saz el 

43 MOLINERO, C.; YSÀS, P.  El règim franquista: feixisme, modernització i consens. Vic: Eumo,  
2003.

44 MUNIESA, B. Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actualidad. Barcelona: Ariel, 
1996.

45 Ibid. Pàg. 349.
46 MOLINERO, C.; YSÀS, P. Op. Cit. Pàg. 140.
47 Ibid. Pàg. 47-52.
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concepte de “feixistització”.  Saz rebutja  l'ús  ahistòric  i  purament  formalista  que els 

liberals han fet del concepte de “totalitarisme”, al qual acaben reduint règims tan dispars 

com  el  nazi  i  el  soviètic,  al  mateix  temps  que  critica  el  reduccionisme  d'aquells 

marxistes  que  consideren  qualsevol  règim  polític  de  dretes  com  a  feixista  pel  seu 

caràcter de classe,48 i considera que, durant el període d'entreguerres, el feixisme hauria 

estat  un poderós  pol  d'atracció  i  imitació  per  part  de  les  dretes  europees,  les  quals 

s'haurien  feixistitzat  sense  arribar  a  abraçar  del  tot  el  feixisme.49 Doncs  bé,  el 

franquisme seria segons Saz el tipus paradigmàtic d'un “règim feixistitzat”:

«no es enteramente identificable con las tradiciones conservadoras, reaccionarias o  
neo-tradicionalistas de la derecha española, aunque tiene mucho de ellas, ni con la  
ideología fascista,  aunque recoge también aspectos  esenciales  de la  misma.  [...] El  
eslabón perdido entre las dictaduras fascistas y los regímenes autoritarios podría venir  
constituído tal vez por la dictadura fascistizada. Y como ejemplo paradigmático de la  
misma, el franquismo».50

Ja en ple segle XXI es publicarien les últimes obres de síntesi  d'història del 

franquisme. Durant els  primers 2000, l'editorial  Síntesis editava una extensa història 

d'Espanya  en  desenes  de  volums,  dels  quals  tres  es  dedicaven  temàticament  al 

franquisme:  un per  a  l'economia,51 un per  a  la  política  i  la  societat,52 i  un per  a  la 

cultura.53 Segurament formen, per ara, el corpus bibliogràfic destinat a la síntesi i a la 

comprensió  global  del  règim més  complet  i  actualitzat,  amb  extenses  referències  i 

interessants estats de la qüestió.

Per últim, Javier Tusell publicava, a títol pòstum i dins la  Historia de España 

48 SAZ CAMPOS, I. “El franquismo. ¿Régimen autoritario o dictadura fascista?”. A: TUSELL, J. et 
al. (ed.).  El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores. Madrid: UNED,  
1993. Vol. 1. Pàg. 189-193.

49 Ibid. Pàg. 193-195.
50 Ibid. Pàg. 197-198.
51 BARCIELA, C. et al. La España de Franco (1939-1975). Economía. Madrid: Síntesis, 2005.
52 MORADIELLOS, E. Op. Cit.
53 GRACIA,  J.;  RUIZ CARNICER, M. Á.  La España de  Franco (1939-1975).  Cultura y  vida  

cotidiana. Madrid: Síntesis, 2004.
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dirigida per John Lynch,  una nova història  del  règim,  aquest  cop més referencial  o 

sintètica que interpretativa, que incloïa també els anys de transició i democràcia.54 En la 

breu introducció, Tusell repetia les conclusions essencials del seu treball de 1988:

«sus semejanzas  [del régimen] con otros tipos de dictadura, europeos y americanos,  
resultan evidentes. Lo peculiar fue que, en vida de Franco, transitó de la semejanza de  
un tipo de dictadura a otro manteniéndose la misma persona al frente. Todos los rasgos  
atribuidos al franquismo como dictadura se repiten en diferentes regímenes de otros  
tiempos y latitudes».55

En definitiva, el llibre seria un:

«competent,  fluently  written  textbook,  but  it  brings  nothing  new  in  terms  of  
historiography  or  analysis.  [...] Those  in  search  of  new  historiographical  trends,  
updated interpretations of Spanish history or sophisticated analyses will have to look  
elsewhere».56

Lògicament,  a  part  d'aquestes  històries  que  hem  anomenat  de  síntesi  o 

generalistes, han aparegut al llarg d'aquestes últimes dècades nombroses monografies 

dedicades a temes o aspectes concrets del règim o el  seu entorn.  La majoria d'elles 

anaren apareixent a partir dels vuitanta i noranta, a mesura que el franquisme es feu més 

tema d'estudi  científic  que de discussió ideològica.  Així  com en els  primers  estudis 

generals del règim la historiografia estrangera prengué la iniciativa, és en els estudis 

regionals  i  monogràfics on la historiografia espanyola porta  la  veu cantant.  Fem un 

repàs a les obres més destacades.

Franco  ha  estat  objecte,  gairebé  des  del  moment  mateix  d'esdevenir  un 

personatge públic, d'incomptables biografies, la majoria d'elles, val a dir,  de caràcter 

apologètic  o  pamfletari.  Sens  dubte,  les  més  elaborades  i  recargolades  d'aquestes 

hagiografies són les de Luis Suárez Fernández, les quals consten de l'aclaparadora xifra 

54 TUSELL, J. Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Barcelona: Crítica, 2005.
55 Ibid. Pàg. 22.
56 QUIROGA, A. “Spain from dictatorship to democracy. 1939 to the present, by Javier Tusell”.  

Journal of Contemporary History. Vol. 44. Núm. 2. Nova York: Sage Publications, abril de 2009. 
Pàg. 370-371.
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de vuit57 i  vint58 volums cadascuna.  Si tenen alguna virtut,  és  la  d'haver  aconseguit 

accedir a (i publicar) molta de la documentació que la Fundación Nacional Francisco 

Franco custodia des de fa  anys  amb un zel  extrem. Per a unes bones i  ponderades 

biografies, el lector té a disposició els clàssics sobre Franco de Juan Pablo Fusi59 i Paul 

Preston60, segurament la més exhaustiva i encara obra de referència.

Les diferents etapes de política interna del règim, i l'anàlisi dels diferents grups o 

famílies que hi participaren, també compten amb diversos estudis; així, per exemple, 

l'actitud  de  Franco  durant  la  Segon  Guerra  Mundial,61 l'època  de  predomini  del 

nacionalcatolicisme,62 les  diferències  ideològiques  entre  els  ministres  dels  diferents 

governs, entre d'altres.63 Les principals institucions del règim, o que serviren de pilar del 

règim, també compten amb els seus estudis: l'Església,64 la Sección Femenina (SF),65 el 

Frente de Juventudes66, el  Sindicato Español Universitario,67 o la Universitat.68 Per a 

uns bons estudis de política econòmica sectorial: Schwartz per a l'Instituto Nacional de  

57 SUÁREZ  FERNÁNDEZ,  L.  Francisco  Franco  y  su  tiempo.  Madrid:  Fundación  Nacional  
Francisco Franco, 1984.

58 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Franco: la historia y sus documentos. Madrid: Urbión, 1986.
59 FUSI, J. P. Franco. Autoritarismo y poder personal. Madrid: Ediciones El País, 1985.
60 PRESTON, P. Franco: Caudillo de España. Barcelona: Grijalbo, 1994.
61 TUSELL, J. Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad . Madrid: Temas 

de Hoy, 1995.
62 TUSELL, J.  Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid:  

Alianza, 1984.
63 MIGUEL,  A.  Sociología  del  franquismo.  Análisis  ideológico  de  los  ministros  del  régimen .  

Barcelona: Euros, 1975.
64 CUENCA TORIBIO, J.  M.  Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea.  Madrid:  

Alhambra, 1989.
65 SÁNCHEZ LÓPEZ, R.  Mujer española,  una sombra de destino en lo universal.  Trayectoria  

histórica de Sección Femenina de Falange, 1934-1977. Múrcia: Universidad de Murcia, 1990.
66 SÁEZ MARÍN, J. El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la posguerra, 

1937-1960. Madrid: Siglo XXI, 1988.
67 RUIZ CARNICER, M. Á.  El Sindicato Español Universitario, 1939-1965. Madrid: Siglo XXI,  

1996.
68 CARRERAS ARES, J. J.; RUIZ CARNICER, M. Á. (coord.).  La Universidad española bajo el  

régimen de Franco. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1991.
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Industria (INI),69 i Viñas per al comerç exterior.70

La  Falange  compta  amb  uns  quants  estudis  sòlids:  els  clàssics  de  Stanley 

Payne,71 Sheelagh  Ellwood,72 i  Ricardo  Chueca;73 i  els  més  recents  de  Rodríguez 

Jiménez,74 Joan Maria Thomàs,75 Mercedes Peñalba,76 o Ruiz Carnicer.77 Per la seva 

banda, el sindicalisme oficial ha estat objecte d'estudi en les obres de Miguel Ángel 

Aparicio78 i Francisco Javier Bernal García,79 entre d'altres.

Quant a la repressió i l'oposició a la dictadura, l'estudiós disposa dels treballs de, 

novament, Tusell,80 Hartmut Heine,81 Solé i Sabaté, tots tres per a la primera meitat del 

règim i  el  darrer focalitzat  en Catalunya,82 Emili  Giralt  i  Raventós, que elabora una 

bibliografia sobre els moviments i els partits d'oposició,83 o Molinero i Ysàs per a la 

classe treballadora i el moviment obrer.84

69 SCHWARTZ, P.; GONZÁLEZ, M. J. Una historia del Instituto Nacional de Industria, 1941-1976. 
Madrid: Tecnos, 1978.

70 VIÑAS, Á. et al. Política comercial exterior en España (1931-1975). Madrid: Banco Exterior de 
España, 1979.

71 PAYNE, S. Falange: historia del fascismo español. París: Ruedo Ibérico, 1965.
72 ELLWOOD, S.  Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983. Barcelona: Crítica,  

1984.
73 CHUECA, R. El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS. 

Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1983.
74 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J. L.  Historia de Falange Española de las JONS.  Madrid: Alianza,  

2000.
75 THOMÀS, J. M. La Falange de Franco: fascismo y fascistización en el régimen franquista, 1937-

1945. Barcelona: Plaza & Janés, 2001.
76 PEÑALBA, M. Falange española: historia de un fracaso (1933-1945). Pamplona: EUNSA, 2009.
77 RUIZ CARNICER, M. Á. Falange: las culturas políticas del fascismo en la España de Franco, 

1936-1975. Saragossa: Institución Fernando el Católico/Diputación de Zaragoza, 2013.
78 APARICIO,  M. Á.  El sindicalismo vertical  y  la  formación del  estado franquista.  Barcelona:  

Eunibar, 1980.
79 BERNAL GARCÍA, F. J. El sindicalismo vertical: burocracia, control laboral y representación de  

intereses  en  la  España  franquista,  1936-1951.  Madrid:  Asociación  de  Historia  
Contemporánea/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010.

80 TUSELL, J. La oposición democrática al franquismo, 1939-1962. Barcelona: Planeta, 1977.
81 HEINE, H. La oposición política al franquismo, de 1939 a 1952. Barcelona: Crítica, 1983.
82 SOLÉ I SABATÉ, J. M. La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953. Barcelona: Edicions 62, 

1985.
83 GIRALT, E. (dir.).  El franquisme i l'oposició: una bibliografia crítica, 1939-1975.  Barcelona:  

Enciclopèdia Catalana, 1981.
84 MOLINERO, C.; YSÀS, P.  Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y  

conflictividad laboral en la España franquista. Madrid: Siglo XXI, 1998.
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Per  la  seva  banda,  la  història  agrària  compta  ja  amb una  consolidada  i  rica 

producció  intel·lectual  tant  a  Espanya  com a  Catalunya.  La  història  agrària,  com a 

disciplina,  començaria  a  desenvolupar-se  a  Espanya  a  partir  dels  anys  setanta,  sens 

dubte  influenciada  pel  paradigma  de  la  història  rural  francesa  i  de  la  monografia 

regional, i guiada pel mestratge d'historiadors de la talla de Pierre Vilar o d'Emmanuel 

Le  Roy Ladurie.  Els  anys  vuitanta  suposarien  el  moment  de  maduresa  i  perfecció 

d'aquesta historiografia, dedicant-se la majoria d'estudis sobre el món rural a l'anàlisi 

dels diferents sistemes agropecuaris, amb especial importància del feu i la senyoria, i de 

les  conjuntures  agràries  al  llarg de  la  història,  amb especial  èmfasi  en  els  mètodes 

quantitatius i les reconstruccions estadístiques. Durant els noranta, però, i en un context 

general de crisi dels grans paradigmes científics, aquesta història rural preocupada per 

les estructures socials entraria en decadència en favor de l'estudi d'altres elements com 

ara la família, la cultura pagesa o les “mentalitats”, i els mètodes quantitatius perdrien 

valor en favor d'altres de tipus qualitatiu i de l'ús de fonts que, per impossibilitat de ser 

seriades,  havien  restat  fins  aleshores  bastant  inexplorades,  com ara  les  fonts  orals. 

Aquest  canvi,  tot  i  així,  seguia  essent  deutor  de  l'exemple  francès,  i  de  les  grans 

renovacions historiogràfiques que durant els noranta es promogueren des de les pàgines 

dels Annales.85 Des d'aleshores i fins ara, la història agrària ha tingut, a nivell espanyol, 

el gran referent de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), fundada el 1990, 

i de la seva capçalera Historia Agraria, editada ininterrompudament des de 1991.

En aquest procés van jugar els historiadors catalans un paper destacat. D'entre 

els deixebles de Jaume Vicens Vives, el gran renovador de la historiografia catalana, fou 

85 SAAVEDRA, P. “La historia rural ayer y hoy”.  Studia historica. Historia moderna. Núm. 29.  
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007. Pàg. 35-39.
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Emili Giralt qui inicià el camí per consolidar una història agrària pròpia a Catalunya. És 

per  aquesta  raó que fundà el  1978 la  revista  Estudis  d'Història Agrària,  encara ara 

publicada i, de forma anàloga a Historia Agraria, el gran referent científic de la història 

rural a Catalunya. D'entre la seva extensa producció bibliogràfica, la major part de la 

qual dedicada a qüestions d'ordre polític o social més que no pas agràries, destaquem la 

magna obra de síntesi que dirigí entre els anys 2004 i 2008, la  Història Agrària dels  

Països Catalans,86 composta de quatre volums, i que serví de punt de trobada de tots els 

experts en història agrària dels territoris de parla catalana. Aquesta obra suposava en 

certa manera la culminació de tot l'esforç investigador dut a terme per la historiografia 

agrària catalana durant les tres últimes dècades, i és en el nivell de la síntesi o de la visió 

de conjunt la gran referència bibliogràfica.

Ramon Garrabou  prendria,  en  certa  manera,  el  relleu  d'Emili  Giralt  quant  a 

història agrària. El perfil de Garrabou ja és el d'un historiador plenament especialitzat en 

història agrària, i la seva petja fou d'especial importància en el desenvolupament i la 

consolidació de la història agrària a nivell espanyol. Sense anar més lluny, fou un dels 

impulsors de la SEHA i un dels fundadors de la revista  Historia Agraria, de la que 

formà part  del  comitè  editor  entre  1990 i  2006.  Ha estat  també membre  el  comitè 

editorial  de  la  revista  Agricultura  y  Sociedad,  editada  pel  Ministeri  d'Agricultura. 

D'entre  les  seves  obres  destaquem  Historia  agraria  de  la  España contemporánea,87 

important obra de síntesi en tres volums, La fertilización en los sistemas agrarios,88 El 

86 GIRALT, E. (dir.). Història agrària dels Països Catalans. Barcelona: Fundació Catalana per a la 
Recerca, 2004-2008.

87 GARRABOU, R. (coord.).  Historia agraria de la España contemporánea.  Barcelona: Crítica,  
1985-1986.

88 GARRABOU,  R.;  NAREDO,  J.  M.  (ed.).  La  fertilización  en  los  sistemas  agrarios.  Una  
perspectiva histórica. Madrid: Fundación Argentaria, 1996.
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agua en los sistemas agrarios,89 ambdues obres que edità juntament amb José Manuel 

Naredo, i més recentment  El paisaje en perspectiva histórica90 i  La reposición de la  

fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales,91 editats, respectivament, amb Naredo i 

Manuel González de Molina.

D'entre  la  historiografia  agrària  catalana,  destaca  el  grup  d'investigadors 

associats al Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR) de la Universitat de Girona, 

fundat el 1993 i des del 1996 coeditor d'Estudis d'Història Agrària juntament amb altres 

universitats. El CRHR organitza seminaris  i  jornades d'estudi sobre la història rural, 

especialment  a  les  comarques  gironines,  n'impulsa  la  investigació,  i  té  una línia  de 

publicacions pròpia, la Biblioteca d'Història Rural. Les principals línies de recerca del 

CRHR són les relacions de propietat  i  les formes d'explotació de la  terra,  així com 

l'evolució  del  medi  natural  al  camp i  la  memòria  social  i  oral  del  món rural.  Rosa 

Congost, catedràtica d'història econòmica, és la coordinadora del grup; d'entre les seves 

obres destaquem Els propietaris i els altres92 i Tierras, leyes, historia.93 Altres membres 

del Centre són Xavier Torres Sans, Pere Gifre o Enric Saguer, coordinador aquest últim 

d'una recent història oral de la masoveria gironina.94

Quan es tracta estrictament d'història agrària sobre el franquisme, però, cal ser 

més prudents. Són pocs els historiadors plenament especialitzats en aquesta disciplina, i, 

89 GARRABOU, R.;  NAREDO, J. M. (ed.).  El agua en los sistemas agrarios.  Una perspectiva  
histórica. Madrid: Fundación Argentaria, 1999.

90 GARRABOU,  R.;  NAREDO,  J.  M.  (ed.).  El  paisaje  en  perspectiva  histórica,  formación  y  
transformación  del  paisaje  en  el  mundo  mediterráneo.  Saragossa:  Prensas  Universitarias  de  
Zaragoza, 2008.

91 GARRABOU, R.; GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (ed.).  La reposición de la fertilidad en los  
sistemas agrarios tradicionales. Barcelona: Icaria, 2010.

92 CONGOST, R. Els propietaris i els altres. La regió de Girona, 1768-1862. Vic: Eumo, 1990.
93 CONGOST, R. Tierras, leyes, historia. Estudios sobre “la gran obra de la propiedad”. Barcelona: 

Crítica, 2007.
94 SAGUER, E. (coord.). Forçats a foc i llum. Una història oral dels últims masovers de la regió de 

Girona, 1930-2000. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2011.
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tot  i  que  existeixen  diverses  monografies  i  articles  d'investigació,  no  existeix 

pràcticament cap obra de síntesi més enllà de les que acabem de citar.

Durant molt de temps, un dels llibres de referència sobre pagesia i món rural en 

l'Espanya  contemporània,  i  sobretot  durant  el  franquisme,  duia  la  firma  d'Eduardo 

Sevilla  Guzmán,  sociòleg  i  agrònom,  i  actualment  catedràtic  de  sociologia  a  la 

Universitat  de Còrdova.  El  seu  La evolución del  campesinado en España seria  una 

perdurable anàlisi sociològica de la pagesia com a grup social, per bé que molts dels 

seus postulats i raonaments haurien estat excessivament teorètics, i haurien deixat de 

banda la investigació empírica.95 Més recentment, Sevilla Guzmán ha tendit a prestar 

menys atenció a la vessant sociològica del món rural per centrar-se en la teorització i la 

divulgació de l'agroecologia i l'economia sostenible.

L'altra cita obligada de la història agrària durant el franquisme ha estat la de José 

Manuel Naredo. Economista de formació, els seus interessos s'han mogut sempre en 

l'àmbit de la crítica econòmica i política: des dels seus articles a Cuadernos de Ruedo 

Ibérico, fins a les seves més recents obres de cert propagandisme ecologista, o d'anàlisi 

de les causes de l'actual crisi i de les seves conseqüències polítiques i socials. Al marge 

d'això, però, la seva obra  La evolución de la agricultura en España,96 publicada per 

primer cop el 1971 i ampliada i reeditada fins, almenys per ara, el 2004, ha estat sens 

dubte un important punt de referència per diverses generacions d'historiadors. En aquest 

llibre, Naredo fa una anàlisi econòmica de l'evolució de l'agricultura des del final de la 

guerra civil fins a l'actualitat, posant-la sobretot en relació amb el sector secundari i  

95 SEVILLA GUZMÁN,  E.  La  evolución  del  campesinado  en  España.  Elementos  para  una  
sociología política del campesinado. Barcelona: Ediciones Península, 1979.

96 NAREDO, J. M. La evolución de la agricultura en España (1940-1990). Granada: Universidad de 
Granada, 1996.
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terciari, i valorant el paper jugat pel camp en el context del desenvolupament econòmic 

de l'Espanya del segle XX.

Si Sevilla Guzmán hauria fet l'estudi social del camp, i Naredo la seva anàlisi 

econòmica, l'autor més destacat pel que fa a l'àmbit polític de l'agricultura, això és la 

política  agrària,  és  Carlos  Barciela.  Barciela,  doctor  en  ciències  econòmiques  i 

empresarials,  i  actualment  catedràtic  d'història  i  institucions  econòmiques  a  la 

Universitat d'Alacant, és autor d'una extensa llista d'obres i articles dedicats a la política 

agrària del franquisme i a l'evolució de l'agricultura sota la dictadura. Els seus grans 

temes d'estudi han estat  el  Servicio Nacional del Trigo,97 el  mercat negre durant els 

quaranta,98 la  colonització,99 i  la  política  agrària  del  règim fins  a  l'estabilització  de 

1959.100 Va ser també coordinador, juntament amb Garrabou, del volum dedicat al segle 

XX de la  Historia agraria de la España contemporánea. Els seus estudis en aquests 

àmbits són, sens dubte, els grans referents a tenir en compte, per bé que potser ha tendit 

a  descuidar  l'evolució  de  la  política agrària  del  franquisme durant  els  crucials  anys 

seixanta i setanta.

Com veiem, la història agrària del franquisme ha tendit a ser un àmbit format 

sobretot per investigadors de formació aliena a la història, però els historiadors hi han 

anat guanyant mica en mica terreny i veu pròpia, sobretot a partir de diversos articles i 

estudis que s'han anat publicant en les pàgines d'Estudis d'Història Agrària, Agricultura 
97 BARCIELA, C. La financiación del Servicio Nacional del Trigo, 1937-1971. Madrid: Servicio de 

Estudios del Banco de España, 1981.
98 Entre d'altres: BARCIELA, C. (ed.). Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer  

franquismo, 1939-1959. Barcelona: Crítica, 2003.
99 Per exemple, BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “La política de colonización del franquismo: 

un complemento de la política de riegos”. A: BARCIELA, C.; MELGAREJO, J. (ed.). El agua en 
la historia de España. Alacant: Universitat d'Alacant, 2000. Pàg. 323-363.

100 Sobretot: BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I.  “El fracaso de la política agraria del primer  
franquismo, 1939-1959. Veinte años perdidos para la agricultura española”. A: BARCIELA, C.  
(ed.).  Autarquía y  mercado negro.  El  fracaso  económico  del  primer  franquismo,  1939-1959.  
Barcelona: Crítica, 2003. Pàg. 55-93.
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y Sociedad o  Historia Agraria, i  també a partir de monografies i investigacions que 

gradualment s'hi han anat dedicant. Per tractar-se d'un corpus bibliogràfic dispers, i tot 

sovint  relacionat  amb  estudis  de  cas  o  monografies  regionals,  és  difícil  fer-ne  un 

comentari de conjunt, i en tot cas ens remetem a la secció sobre l'agrarisme franquista 

d'aquesta tesi, on els més destacats d'aquests treballs estan degudament citats.

Menció  especial  mereixen  les  Hermandades  Sindicales  de  Labradores  y  

Ganaderos. Configurades com a estructura sindical agrària del règim, segurament no 

han tingut l'atenció historiogràfica que la seva importància dins de l'agrarisme franquista 

mereixeria.  Existeix  un  considerable  volum  de  literatura  sobre  les  Hermandades 

produïda  des  de  diferents  instàncies  del  règim,  bona  part  de  la  qual  és  encara 

desconeguda o ha quedat oblidada en opuscles i revistes pseudocientífiques d'època. Es 

tracta sobretot de propaganda ideològica i d'esforços per assentar i  sistematitzar una 

doctrina pròpia per a aquests organismes.101 D'entre tota aquesta literatura, vàlida per a 

poder traçar els principals elements de la ideologia agrària del règim, destaca sobretot 

un volum: Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos: doctrina-práctica  

funcional, su legislación y formularios.102 El llibre en qüestió fou realitzat a mode de 

manual  per  a  secretaris  d'Hermandad,  i  suposa  una  completa  explicació  del 

funcionament de les Hermandades i de totes les seves parts, així com un compendi de la 

legislació promulgada fins aleshores. És, sens dubte, el manual de consulta per entendre 

101 Per  exemple:  DEL SOL FERNÁNDEZ,  E.  “Las  Hermandades  Sindicales  de  Labradores  y  
Ganaderos en la promoción rural”. Revista de Estudios Agrosociales. Núm. 66. Madrid: Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1969. Pàg. 75-88. O també: SOLÍS RUIZ, J.  
Asociaciones  profesionales  en  el  campo.  Madrid:  Servicio  Nacional  de  Información  y  
Publicaciones Sindicales, 1956. Cal comptar, a més, amb els informes i fulletons editats per la  
Hermandad Nacional. Tota aquesta literatura rep un tractament més específic en la corresponent 
secció de la present tesi.

102 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos: 
doctrina-práctica funcional, su legislación y formularios. Ávila: Senén Martín, 1960.
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el  sovint  complex  entramat  institucional  i  funcional  que  acompanyaven  les 

Hermandades. El seu punt feble, però, és la falta de diacronia, sobretot pel que fa a 

l'evolució de les Hermandades més enllà de la data de publicació del manual (1960).

Més  enllà  de  la  literatura  ideològica,  les  Hermandades han  rebut  també 

tractament  acadèmic,  sobretot  a  partir  dels  anys  noranta.  Distingim  tres  tipus  de 

bibliografia  acadèmica  sobre  les  Hermandades.  En primer  lloc,  ha  existit  una  certa 

preocupació,  des  de  l'àmbit  de  l'arxivística,  per  organitzar,  sistematitzar  i  donar  a 

conèixer  els  nombrosos  fons  sobre  Hermandades o  Cambres  Agràries  dipositats  en 

Arxius comarcals i provincials. El més reeixit d'aquests treballs, de Pilar Gil García, 

presenta  un  complet  estudi  dels  documents  elaborats  pels  diferents  òrgans  de  les 

Hermandades, i  una proposta de classificació d'aquesta documentació. És, doncs, un 

treball orientat a facilitar la feina a l'arxiver, però interessa a l'historiador en la mesura 

que inclou també una breu història de les Hermandades i una concisa anàlisi de totes les 

seves  parts  i  funcions.103 Altres  treballs  de  naturalesa  semblant,  però  de  menor 

envergadura,  són  els  de  Xavier  Pérez  Gómez pels  casos  de  la  Selva104 i  del  Vallès 

Oriental,105 i d'Eva Santaularia pel cas del Bages.106

En segon lloc, i aquest ja des de l'àmbit de la història, disposem d'unes quantes 

monografies locals i regionals sobre  Hermandades i sindicalisme agrari franquista. El 

pioner i més prolífic d'aquests autors és Antoni Gavaldà, doctor en Història i professor a 
103 GIL  GARCÍA,  P.  Las  Hermandades  Sindicales  de  Labradores  y  Ganaderos  (1944-1977).  

Historia,  documentos y fuentes.  Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,  
2005.

104 PÉREZ GÓMEZ, X. “La documentació de les Cambres Agràries Locals”. Quaderns de la Selva. 
Núm. 8. Santa Coloma de Farners: Centre d'Estudis Selvatans, 1995. Pàg. 211-216.

105 PÉREZ GÓMEZ, X. “La documentació de les cambres agràries a l'Arxiu Comarcal del Vallès  
Oriental”.  Ponències. Revista del Centre d'Estudis de Granollers. Núm. 10. Granollers: Centre  
d'Estudis de Granollers, 2005. Pàg. 133-136.

106 SANTAULARIA, E. “La descripció arxivística de la documentació de les cambres agràries del  
Bages conservada a l'Arxiu Comarcal del Bages”. Dovella. Núm. 110. Manresa: Centre d'Estudis 
del Bages, 2012. Pàg. 35-39.
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la  Universitat  Rovira  i  Virgili,  qui  ha  dedicat  nombrosos  estudis  al  sindicalisme 

franquista a les comarques de Tarragona durant la postguerra, especialment en l'àmbit 

rural. D'entre els seus treballs destaquen les investigacions sobre el Baix Penedès,107 el 

Baix Camp,108 les Terres de l'Ebre,109 i  el  Priorat.110 Altres autors han dedicat també 

estudis més puntuals, ja sigui en forma de llibre o article, al sindicalisme al món rural 

durant el franquisme: Manuel Ortiz Heras pel cas d'Albacete,111 Albert Testart i Guri per 

Figueres,112 Josep Gelonch i Solé per la zona de Lleida,113 Ramón García Piñeiro per 

Astúries,114 i Anxo Collarte pel cas de Galícia.115

El  tercer  i  últim  grup  de  bibliografia  acadèmica  sobre  les  Hermandades és 

format per les obres de síntesi o de balanç global. Tant els treballs de Pilar Gil García 

com d'Antoni Gavaldà ja aborden aquesta qüestió, però són sobretot els següents autors 

que hi dediquen específicament l'atenció en els seus respectius articles: Carlos Criado, 

qui posa èmfasi en el fracàs del falangisme per bastir un sistema sindical agrari propi,116 

107 GAVALDÀ, A. Les “Hermandades de Labradores y Ganaderos” a l'inici de la postguerra. El cas 
del Baix Penedès. Sant Sadurní d'Anoia: Institut d'Estudis Penedesencs, 1996.

108 GAVALDÀ, A. La formació del sindicalisme franquista a Reus i el Baix Camp . Reus: Associació 
d'Estudis Reusencs, 2000.

109 GAVALDÀ, A.  «¡Viva el  Sindicato!» Pagesos a les Terres  de l'Ebre (1939-1944).  Tarragona:  
Diputació de Tarragona, 2011.

110 GAVALDÀ, A.  El sindicalisme al Priorat: de l'eufòria al destorb (1939-1944). Lleida: Pagès,  
2012.

111 ORTIZ HERAS, M.  Las Hermandades de Labradores en el franquismo. Albacete, 1943-1977.  
Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 1992.

112 TESTART I GURI, A. “La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Figueres (1943-
1977)”.  Annals  de  l'Institut  d'Estudis  Empordanesos.  Núm.  36.  Figueres:  Institut  d'Estudis  
Empordanesos, 2003. Pàg. 177-216.

113 GELONCH I SOLÉ, J. Falange i poder: Lleida durant la dictadura franquista. Lleida: Universitat 
de Lleida, 2010. [Tesi doctoral].

114 GARCÍA PIÑEIRO,  R.  “Boina,  bonete  y tricornio:  instrumentos de  control  campesino en  la  
Asturias  franquista,  1937-1977”.  Historia  del  presente.  Núm.  3.  Madrid:  Asociación  de  
Historiadores del Presente, 2004. Pàg. 45-64.

115 COLLARTE, A. “La agricultura gallega y el acceso al crédito agrario oficial en el franquismo”. A: 
CONGOST,  R.;  FERRER,  L.  (eds.).  Homenatge  al  Dr.  Emili  Giralt  i  Raventós.  Barcelona:  
Universitat de Barcelona, 2004. Pàg. 299-315.

116 CRIADO, C. “La Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos: el fracaso de un proyecto  
falangista autónomo de sindicalismo agrario (1944-1951)”. Historia del Presente. Núm. 3. Madrid: 
Asociación de Historiadores del Presente, 2004. Pàg. 87-104.
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Joan Casamitjana,117 i José María Gómez Herráez, el més recent i per ara l'únic balanç 

bibliogràfic i estat de la qüestió sobre el tema.118

117 CASAMITJANA FABREGAT, J. “Els sindicats agraris verticals: les Hermandades de Labradores 
y Ganaderos. Creació, evolució i desaparició”.  Aplec de Treballs. Núm. 23. Montblanc: Centre  
d'Estudis de la Conca de Barberà, 2005. Pàg. 161-174.

118 GÓMEZ HERRÁEZ,  J.  M.  “Las  Hermandades  Sindicales  de  Labradores  y  Ganaderos  (1942-
1977).  Del análisis franquista a la historiografía actual”.  Historia Agraria.  Núm. 44. Madrid:  
Sociedad Española de Historia Agraria, 2008. Pàg. 119-155.
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3. LA POLÍTICA ECONÒMICA DEL RÈGIM

«Si hubiera que definir el sistema político español durante este período [1939-

1942] con una sola palabra, la más exacta sería, probablemente, fascismo».119 Així de 

clar s'expressava el professor Esteban a l'hora de definir el que havia estat la política 

econòmica seguida pel règim durant els anys de postguerra. Certament, tot i que les 

mesures  adoptades  semblen  corroborar-ho,  no  tots  els  autors  s'han  expressat  tan 

taxativament; per exemple, Jacint Ros Hombravella i altres economistes deixaven uns 

apunts més moderats respecte del que havia estat la política econòmica del règim pels 

anys de postguerra i, tot i que afirmaven l'existència en aquell context dels principals 

elements  propis  del  feixisme,  defugien  aplicar  aquest  concepte  en  les  seves 

explicacions.120 O també, per exemple, en la mateixa línia moderada es mostrarien anys 

més  tard  Barciela  i  altres  afirmant  que,  tot  i  que  el  model  econòmic  del  primer 

franquisme es basava en el nacionalisme, l'intervencionisme i l'autarquia:

«la  cobertura  doctrinal  del  pensamiento  económico  del  primer  franquismo  
amalgamaba  diversas  influencias  que  iban  desde  el  regeneracionismo  hasta  el  
conservadurismo maurista, desde el nacionalismo y el corporativismo económicos de  
entreguerras hasta el fascismo».121

El  règim inaugura  la  dècada  de  postguerra  amb dues  importants  mesures  de 

política industrial. La primera són les lleis que capaciten l'estat per a una intervenció 

industrial  i  un  proteccionisme  que  arriben  pràcticament  al  paroxisme,  la  Ley  de 

119 ESTEBAN, J. M. “La política económica del franquismo: una interpretación”. A: PRESTON, P. 
España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco. Mèxic/Madrid/Buenos Aires:  
Fondo de Cultura Económica, 1978. Pàg. 150.

120 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-
1959). Madrid: Cuadernos para el diálogo/Edicusa, 1973. Vol. 1. Pàg. 75-76.

121 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 29.
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Protección y Fomento de la Industria Nacional i la Ley de Ordenación y Defensa de la  

Industria  Nacional,  ambdues  de  1939;  la  segona  mesura  és  la  creació  el  1941  del 

Instituto Nacional de Industria (INI).122 Aquesta legislació, juntament amb altres decrets 

i normatives coetànies de menor importància, obligava a l'obtenció d'una autorització 

governamental de cara a la instal·lació de noves indústries, al  mateix temps que les 

ampliacions de negocis industrials o els trasllats  de fàbriques i  centres de producció 

passaven  a  requerir  d'una  aprovació  estatal.123 Era  competència  de  l'estat  atorgar 

permisos per instal·lar o ampliar indústries i per expropiar terrenys, l'estat fixava les 

condicions laborals i de producció, i tenia discreció per tancar o fusionar indústries; a 

més, limitava la participació de capital estranger en les empreses espanyoles al 25%.124 

Cap dels àmbits de la iniciativa privada en la indústria, doncs, escapaven del control i la 

intervenció  de  l'estat.  A més,  aquelles  empreses  que  aconseguissin  la  valoració  de 

“industria de interés nacional”, per la seva dedicació a la producció bèl·lica o a inputs 

d'especial  importància,  tenien assegurades,  a  canvi  de la  designació d'un interventor 

estatal, una sèrie de privilegis que les feien invulnerables davant de qualsevol vicissitud: 

privilegis fiscals, avantatges en la compra a l'exterior de béns d'equipament, capacitat 

d'expropiació forçosa de terrenys necessaris per a noves instal·lacions, fixació de preus 

beneficiosos als productors, garanties de rendiment mínim del capital, etc.125

Si la intervenció tenia per voluntat assegurar que la iniciativa privada s'encarrilés 

per les vies que el govern marcava com a “interés nacional”, i volia evitar la destrucció 

de la  indústria  ja  existent  i  la  interferència  del  capital  estranger  en aquesta,  faltava 

122 TAMAMES, R. Introducción a la economía española. Madrid: Alianza Editorial, 1992. Pàg. 177.
123 GARCÍA DELGADO, J. L. “Estancamiento industrial e intervencionismo económico durante el  

primer franquismo”. A: FONTANA, J. (ed.). España bajo el franquismo. Barcelona: Crítica, 2000. 
Pàg. 180.

124 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Op. Cit. Vol. 1. Pàg. 148.
125 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 120.
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encara algun element que proporcionés a l'estat la capacitat de realitzar el somni de la 

definitiva industrialització del país. En aquest sentit es creà l'INI, a còpia del Istituto per  

la Ricostruzione Industriale (IRI), i a mode de holding de capital públic.126 L'autarquia 

era l'altra cara de la moneda, juntament amb l'intervencionisme, de la política industrial 

durant  la  primera  dècada  d'existència  del  règim.  Autarquia  i  intervencionisme 

formarien,  doncs,  un  binomi  inseparable,  i  serien  els  pilars  bàsics  de  la  política 

econòmica del Nuevo Estado. No hi ha dubte que les autoritats nacionalistes pensaven 

en l'autarquia, entesa com l'autosuficiència econòmica en un determinat país, talment a 

la manera feixista, com en l'objectiu últim a assolir per la nova Espanya, i veien en 

l'intervencionisme el camí necessari i ideal per arribar-hi.127

L'INI,  en  el  qual  les  autoritats  pensaven  a  mode  d'eina  estatal  per  a  la 

reconversió  industrial  de  l'economia  espanyola,  havia  de  ser  la  clau  de  volta  de 

l'autarquia,  l'instrument  que  proporcionés  a  l'economia  espanyola  els  béns  i  inputs 

necessaris sense haver de recórrer al mercat exterior. L'INI, ja que la iniciativa privada 

no  ho  havia  aconseguit  fins  aleshores,  havia  de  ser  la  punta  de  llança  de  la 

industrialització,  entesa  aquesta  segons  la  doctrina  d'industrialització  per  substitució 

d'importacions.128 Amb  aquesta  voluntat,  l'INI  creà  i  participà  en  tota  una  sèrie 

d'empreses  dedicades  als  sectors  industrials  considerats  clau  per  a  la  transformació 

econòmica i  que,  a més,  requerien d'una capacitat  de capitalització que la iniciativa 

privada espanyola no era capaç de cobrir, com ara la metal·lúrgia o l'energia. Amb tot,  

els índexs apunten que tota la dècada suposa una pèrdua de la capacitat productiva de la 

126 Ibid. Pàg. 123-124.
127 MORENO FONSERET, R. “Política e instituciones económicas en el nuevo Estado”.  Pasado y  

Memoria. Revista de Historia Contemporánea. Núm. 1. Alacant: Universitat d'Alacant, 2002. Pàg. 
52-53.

128 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 139.

40



indústria espanyola respecte del que havien estat els seus valors de preguerra.129

El règim va seguir, per al comerç exterior, la mateixa lògica d'intervencionisme i 

autarquia que en la indústria. L'aïllament exterior, a part de la condemna de la ONU un 

cop  acabada  la  Segona  Guerra  Mundial,  fou  principalment  degut  a  l'exacerbat 

nacionalisme econòmic pel qual les autoritats optaren.130 Així, l'estat va implementar 

controls directes sobre totes les transaccions econòmiques internacionals que realitzava 

Espanya,  i  va  passar  a  utilitzar  el  control  del  tipus  de  canvi  de  la  pesseta  com a 

mecanisme  regulador  de  la  quantia  i  composició  d'aquestes  transaccions.131 

L'importador o exportador, a part de la corresponent llicència que havia d'aconseguir si 

volia dur a bon port alguna transacció,132 estava molt limitat per quantitat o tipus de 

producte;  i  si  tot  i  així  superava  els  esculls  burocràtics  que  la  cessió  de  llicències 

suposava, encara havia de superar l'obstacle monetari: una paritat exterior de la pesseta 

absolutament irreal, de 11,22 pts. per dòlar,133 i les inacabables gestions en el  Instituto  

Español de Moneda Extranjera (IEME), que monopolitzava el control i intercanvi de 

divises,134 feien del comerç exterior una tasca pràcticament impossible, alhora que d'una 

alta rendibilitat per aquells sectors que havien aconseguit el “favor” de l'administració. 

La  iniciativa  privada,  doncs,  perdé  tot  el  seu  valor  en  el  nou  sistema  d'intercanvi 

internacional que el règim estructurà.

Al marge del comerç privat, el règim va impulsar el comerç d'estat, no només 

establint monopolis i elaborant acords comercials bilaterals país per país, sinó també 

129 Un resum dels diferents índexs elaborats pel període a: GARCÍA DELGADO, J. L. Op. Cit. Pàg. 
174. Quad. 1.

130 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 64.
131 BAKLANOFF,  E.  La  transformación  económica  de  España  y  Portugal.  La  economía  del  

Franquismo y del Salazarismo. Madrid: Espasa Calpe, 1980. Pàg. 38.
132 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Op. Cit. Vol. 1. Pàg. 105.
133 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 38.
134 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 52.
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mitjançant el recurs als contractes de clearing: acords bilaterals i teòricament transitoris 

entre  dos  països  destinats  a  solucionar  els  problemes  de  liquidació  de  saldos  en 

l'intercanvi  comercial  mitjançant  compensacions  de  pagaments  i  instauracions  de 

contingentes,  és  a  dir  limitacions  en  quantitat  o  valor  a  l'intercanvi  d'alguna 

mercaderia.135 Aquesta mena de comerç d'estat fou especialment utilitzat, i no només per 

Espanya,  durant  la  Segona  Guerra  Mundial;  mitjançant  els  contractes  de  clearing, 

durant  1939  i  1944  Alemanya  va  esdevenir  el  principal  soci  comercial  de  l'estat 

espanyol, absorbint el 25,8% de les exportacions espanyoles i proporcionant-li el 15,8% 

de les seves importacions.136

El sistema de comerç exterior que hem esbossat va arribar a ser insostenible ja 

en  data  tan  primerenca  com 1948.  El  dèficit  en  la  balança  comercial  va  portar  les 

autoritats a pensar en una devaluació encoberta de la pesseta, i es va instaurar d'aquesta 

manera el sistema de canvis múltiples, pel qual la moneda adquiria un valor diferent en 

funció  del  tipus  de  la  mercaderia  intercanviada  i  dels  fluxos  i  les  variacions  en  la 

balança de pagaments.137 Aquests valors oscil·laven entre les 10,95 i les 21,90 pts./$ per 

a les exportacions, i entre les 11,22 i les 27,38 pts./$ per a les importacions.138

Com es dedueix de tot plegat, l'estat va haver d'incrementar substanciosament les 

seves oficines i la seva burocràcia per tal de sustentar un sistema tan intervencionista. 

Com  finançà  l'estat  aquesta  expansió  administrativa?  Sens  dubte,  no  mitjançant  la 

imposició  fiscal:  el  règim va  ser  molt  atent  als  interessos  econòmics  de  qui  havia 

guanyat la guerra. La reforma Larraz de 1940 es va limitar a l'ampliació de les bases 

135 TAMAMES, R. Introducción... Pàg. 293-295.
136 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 74. Quad. 3.3.
137 Ibid. Pàg. 53.
138 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 38.
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impositives i a l'augment dels tipus,139 perpetuant aquella vella tendència espanyola a 

carregar la pràctica totalitat del pes fiscal sobre la imposició indirecta, i per tant sobre 

les classes populars, que són qui més la nota, i deixar la tributació directa en uns nivells  

irrisoris.140

Per finançar-se, l'estat recorregué a la també vella pràctica de l'emissió de deute 

públic automàticament pignorable:

«El mecanismo fue el siguiente: emisión de deuda – suscripción de la misma por la  
banca privada – pignoración en el Banco de España – emisión de nuevos billetes. A  
finales de 1945, la banca había dispuesto a través de la pignoración de 1.363 millones  
de pesetas, cifra que se elevaba en 1952 hasta los 15.579 millones».141

Tot semblava quadrar per les autoritats: les classes rendistes no veien perjudicats 

els seus ingressos, l'estat obtenia finançament, i la banca aconseguia crèdit. Però aquesta 

política generava el que acabaria per ser el segon gran leitmotiv de la història del règim, 

la inflació,  que augmentava de forma descontrolada: la creació de diner depenia del 

volum de pignoració a què la banca privada sotmetia els bons que havia comprat, i no 

dels tipus d'interès. Així, la inflació va arribar a ser, pel període 1940-1951 i expressada 

en ritme de creixement dels preus a l'engròs, del 14% anual de mitjana.142

Pel que fa al món laboral, la dictadura imposà, mitjançant el Fuero del Trabajo 

de  1938,  elaborat  a  semblança  de  la  Carta  del  Lavoro italiana,  un  model  sindical 

caracteritzat per: a) la sindicació obligatòria i automàtica en l'únic sindicat oficial de 

tipus vertical que agrupava empresaris i treballadors alhora; b) la supressió o integració 

de qualsevol altra institució sindical o agrupació professional, i la unitat sindical entre 

empresaris i treballadors, en seguiment de la doctrina feixista de l'harmonia d'interessos 

139 TAMAMES, R. Introducción... Pàg. 465.
140 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 61.
141 Ibid. Pàg. 57.
142 GONZÁLEZ, M. J.  La economía política del  franquismo (1940-1970).  Dirigismo, mercado y  

planificación. Madrid: Tecnos, 1979. Pàg. 39.
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entre  “productors”;  c)  la  constitució  del  Sindicat  com a  entitat  de  dret  públic  amb 

personalitat jurídica pròpia, amb la voluntat de vehicular a través d'ell la representació 

dels interessos del món econòmic i,  al  mateix temps, les polítiques econòmiques de 

l'estat,  com ara la cessió de permisos i cupons de matèries primeres; i d) prohibició 

absoluta de la vaga i submissió del sindicat als interessos de l'estat.143

Durant  els  cinquanta,  i  seguint  a  Ros  Hombravella,  Joan  Clavera  i  altres,144 

l'estratègia de la “nova” política econòmica del règim descansava sobre dos principals 

pilars:  l'obertura  dels  mercats  exteriors,  i  la  cerca  a  tota  costa  de  l'augment  de  la 

producció, sobretot industrial.145 Es tractava de “normalitzar” l'economia espanyola i de, 

mitjançant els retocs necessaris, fer viable el sistema creat durant la dècada anterior. 

Així,  doncs,  Esteban sembla anar  massa lluny quan afirma,  parlant  sobre la  “nova” 

mentalitat de les autoritats econòmiques del règim, que:

«esta  ideología  se  corresponde  con el  liberalismo capitalista,  muy  difundido  en  la  
Europa occidental contemporánea, impulsado principalmente por Estados Unidos, y  
que estaba en abierta contradicción con las ideas hasta entonces imperantes».146

Quant a l'obertura, aquesta va venir principalment per dos factors. Primer, per 

l'acostament i el pacte amb els Estats Units. Els crèdits i les ajudes econòmiques que 

aquest país va concedir a Espanya, a més d'obligar-la, per lògiques pressions polítiques 

de  contrapartida,147 a  un  redreçament  en  la  seva  política  comercial  exterior,  li  van 

permetre  de  disposar  de  divises  suficients  per  finançar  l'augment  d'importacions 

143 SOTO CARMONA, Á. “Auge y caída de la Organización Sindical Española”. Espacio, tiempo y 
forma. Serie V, Historia contemporánea. Núm. 8. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1995. Pàg. 251-254.

144 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Op. Cit. Vol. 2. Pàg. 46-48.
145 ROS HOMBRAVELLA, J.  Qué es la economía franquista. Barcelona: La Gaya Ciencia, 1977.  

Pàg. 48. En aquest llibret de divulgació, l'autor es referma en els seus postulats bàsics.
146 ESTEBAN, J. M. Op. Cit. Pàg. 169.
147 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 69-71.
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d'inputs i béns d'equipament tan necessaris per al desenvolupament industrial intern.148 

Les quantitats d'aquesta ajuda, a grans trets, serien les següents: 436,7 milions de dòlars 

en ajuda econòmica entre 1954 i 1957; 97 milions de dòlars en ajudes i donacions no 

monetàries (excedents agrícoles, suport tècnic); i 21,52 milions de dòlars en préstecs 

crediticis del  Ex-Im Bank pels mateixos anys.149 El segon factor de l'obertura fou una 

lleugera  flexibilització  dels  mecanismes  interventors  del  comerç  exterior.  En primer 

lloc, hem de destacar l'autorització d'un mercat oficial de divises a la Borsa de Madrid, 

molt  limitat  per  percentatges  i  controls  burocràtics sobre la  compra i  la  venda,  que 

seguien en mans del IEME.150 En segon lloc, es simplificà, per ordre governamental de 

1951, el sistema de canvis múltiples instaurat el 1948: les exportacions s'agruparen en 

cinc grups, el canvi oficial dels quals variava de les 23,6 a les 37,2 pessetes per dòlar; 

després de la de 1948, doncs, aquesta era la segona devaluació (també encoberta) que el  

règim aplicava.151

Quant al creixement de la producció industrial, i malgrat les greus limitacions a 

què el sistema estava sotmès, sembla que el règim aconseguí allò que s'havia proposat: 

entre  1950 i  1958 la  taxa de  creixement  anual  del  PNB i  del  sector  industrial  fou,  

respectivament, del 5% i del 7%;152 la indústria va ampliar en quasi 10 punts la seva 

aportació al PIB, no només recuperant els nivells de preguerra, sinó també superant el 

predomini  del  sector  primari.153 L'INI  seguí  sent  la  punta  de  llança  d'aquest  procés 

industrialitzador, i el gran organisme mimat pel règim: durant la dècada dels cinquanta, 

l'INI copava més del 50% del total de producció de vehicles de turisme i de refinament 

148 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 233.
149 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 66. Taula XV.
150 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 165.
151 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 76. Taula XVII.
152 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 43.
153 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 219.
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de petroli, i una mitjana del 15% de la producció d'energia elèctrica i d'acer.154

Com a contrapartida al creixement, que coadjuvava al procés inflacionari ja de 

per si desbocat pel sistema de finançament de deute públic automàticament pignorable, 

durant  els  cinquanta tingueren lloc els  primers indicis  de protesta  social,  la  majoria 

relacionats amb l'augment dels preus i de la carestia de vida;155 el règim respongué amb 

mesures  populistes:  el  ministre  de  treball,  Girón  de  Velasco,  va  decretar  diversos 

augments salarials, els més important dels quals foren els de 1956, que suposaven un 

augment de fins al 50%.156 Encara que les autoritats venien aquests augments salarials 

com a manifestació de l'obra social del règim, el cert és que tenien un caràcter purament 

regulador: s'apujaven els salaris per anivellar-los als preus i evitar així la revolta obrera; 

de fet, mai les alces salarials nominals van arribar a sobrepassar el cost de la vida, essent 

per tant les alces salarials reals molt més moderades.157

Com veiem, doncs,  les reformes dels dos primers terços dels anys  cinquanta 

foren molt tímides, i en general coincidim amb Baklanoff quan afirma:

«el crecimiento que tuvo lugar durante los 1950 se consiguió con una estructura muy  
autárquica.  [...] El sistema económico que hemos descrito aquí, no se adapta ni a las  
características  ligadas  a  una  economía  de  mercado  capitalista,  ni  a  las  de  una  
economía socialista dirigida. Ya que, mientras los medios de producción, con algunas  
excepciones  importantes,  estaban  en  manos  privadas,  las  directrices  del  Gobierno  
español determinaban en su mayor parte la asignación de recursos. La administración  
burocrática  desplazó,  en  general,  el  mecanismo  de  mercado  de  asignación  de  los  
recursos  escasos  -el  trabajo,  el  capital,  los  recursos  naturales,  las  divisas  
extranjeras-».158

Tothom considera, amb més o menys preferència per la centralitat de l'any 1959, 

el sexenni 1957-1963 com un moment clau en l'evolució del règim,159 però no tots els 
154 Ibid. Pàg. 226. Quad. 4.13.
155 Per a un repàs a la tipologia i activitat de la oposició durant el període 1951-1956: TUÑÓN DE 

LARA, M.; BIESCAS, J. A. Op. Cit. Pàg. 268-274.
156 ESTEBAN, J. M. Op. Cit. Pàg. 172.
157 MORADIELLOS, E. La España... Pàg. 122.
158 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 46-47.
159 L'exemple més clar és PANIAGUA, F. J.  La ordenación del capitalismo avanzado en España:  
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autors han volgut caracteritzar-lo de la mateixa manera i, de fet, el debat està lluny de 

ser  tancat.  Jacint  Ros  Hombravella  i  Joan  M.  Esteban,  ambdós  coautors  del  llibre 

col·lectiu  Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización, comparteixen una 

postura  semblant.  Pel  primer,  1959  suposa  una  frontera,  l'únic  canvi  d'envergadura 

realment  important,  essent  les  principals  característiques  de  la  nova “modalitat”  del 

capitalisme la integració en els organismes econòmics internacionals, la liberalització 

comercial  i  financera,  l'aplicació dels  principis  de sanejament  i  ortodòxia del  sector 

públic,  i  la  «liberación  del  mercado  interior».160 El  segon  considera  el  Pla 

d'Estabilització com «el viraje crucial de la economía española desde la guerra civil», 

sorgit de la voluntat aperturista i liberalitzadora dels tecnòcrates de l'Opus Dei,161 com 

també afirma Manuel-Jesús González:

«los  liberalizadores  oponían  [...] la  libertad  económica a  intervención  y  controles.  
Preconizaban la libertad de comercio frente a las diversas formas de proteccionismo  
que pretextaban el ahorro de divisas. Propugnaban disciplina monetaria, en contra del  
dinero fácil para todo tipo de actividad. [...] En fin, proponían una economía capitalista  
de  mercado  como  alternativa  a  un  intervencionismo  que  creían  definitivamente  
agotado».162

Creiem, però, que la interpretació més afortunada del “periple estabilitzador” fou 

formulada pels professors Sima Lieberman i  Charles W. Anderson. Lieberman,  tot  i 

reconèixer  l'efecte  liberalitzant  i  tendencialment  aperturista  del  Pla  d'Estabilització, 

afirma que la  voluntat  de les  autoritats  econòmiques  no era instaurar  a  Espanya un 

sistema de lliure mercat, i que mai tingueren la intenció d'abandonar el dirigisme estatal:

«men  such  as  Laureano  López  Rodó  and  Gregorio  López  Bravo,  the  new  young  
Minister of Industry  [...] had no intention of abandoning dirigisme and the power it  
gave to those in charge of the management of the economy. They clearly realized that  

1957-1963. Barcelona: Anagrama, 1977.
160 ROS HOMBRAVELLA, J.  Política económica española (1959-1973). Barcelona: Blume, 1979. 

Pàg. 20.
161 ESTEBAN, J. M. Op. Cit. Pàg. 173.
162 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 31.
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the  instauration  on  short  notice  of  a  relatively  free  market  system could  have  had  
disastrous political consequences for them. In the end, the Spanish government opted  
neither for a free market economy nor for a rationally planned economy in the sense  
that  indicative  planning  was  to  attempt  to  obtain  greater  economic  efficiency  
throughout  the  economy.  The  government  favored  instead  the  establishment  of  a  
partnership  between  its  economic  managers  and  the  representatives  of  important  
sectors of the private economy».163

Anderson s'expressa més clarament: tot i que el Pla d'Estabilització sembla optar 

per una nova política econòmica i abolir del tot el règim autàrquic, «yet the change is in  

many  ways  more  apparent  than  real.  Deep  continuities  with  earlier  policies  are  

evident».164 I segueix argumentant que la mentalitat dels dirigents estatals seguia essent 

la  mateixa:  «there  is  no  reason that  Franco or  his  closest  allies  should  have  seen  

stabilization as a reversal of their policies»; mentre molts observadors creien veure en 

l'estabilització una quasi revolució econòmica,  «there is  really substantial continuity  

and  compatibility  with  the  major  trends  of  policy  under  the  nationalist  regime».165 

Després d'uns anys en què les polítiques de control i intervenció directa haurien acabat 

per descontrolar l'economia, l'estabilització havia de venir en el sentit de recuperar-ne 

l'ordre i el control estatal: «despite the word liberalization, what the Opus Dei ministers  

were promising Franco was not a restoration of economic liberty but of economic order,  

a  prime  value  of  the  authoritarian  regime,  and  of  the  centralization  of  authority». 

L'economia seria millor controlada i dirigida fent ús d'instruments monetaris i fiscals 

abans que de controls directes.166 I conclou Anderson:

«In fact, the stabilization program was a conservative move. It was designed to promote  
the realization of  persitent  political  values,  rather  than to  change them.  The prime  
policy objectives -growth with economic stability, improved foreign trade, and effective  
and centralized political order in society- remained consistent. It was the instruments  

163 LIEBERMAN, S. The contemporary Spanish economy: a historical perspective. Londres: George 
Allen and Unwin, 1982. Pàg. 216.

164 ANDERSON, C. W. The political economy of modern Spain. Policy-making in an authoritarian 
system. Madison: University of Wisconsin Press, 1970. Pàg. 87.

165 Ibid. Pàg. 139.
166 Ibid. Pàg. 140.
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that had changed, and the means to achieve these goals».167

De  fet,  Antonio  Cañella  Mas,  qui  elaborà  una  genealogia  del  pensament 

econòmic dels homes clau d'aquesta època (López Rodó, Carrero Blanco), conclou que 

les seves intencions estaven lluny de la liberalització; la nova política econòmica:

«no significa un ataque solapado a la legislación franquista, expresada en este caso en  
el Fuero del Trabajo de 1938, sino a la fórmula práctica en el desenvolvimiento de  
aquellos  principios  legales  que  regulaban  un  modelo  mixto,  inclinado  hacia  las  
tendencias estatistas como resultado del influjo falangista en su redacción. Se trataba,  
por tanto, de corregir aquella situación en conformidad con un reformismo social de  
nítida inspiración cristiana, ya planteado por los prohombres de la derecha renovadora  
en España, de manos del maurismo en sus exponentes más destacados para el ideario  
tradicional franquista».168

Cañella recorda que la principal referència ideològica dels protagonistes de la 

planificació  seguia  essent  el  corporativisme  catòlic,  autoritari  i  antimarxista, 

materialitzat en homes com Calvo Sotelo i Von Stein,169 o Ramiro de Maeztu,170 autors 

als que ara s'afegia els artífexs internacionals del pensament desarrollista: Arthur Lewis 

i Walt W. Rostow.171

Durant el bienni 1957-1959, anomenat “preestabilitzador”, es prengueren quatre 

mesures destacades. La primera, una política monetària més restrictiva. Les autoritats, 

fundades  en  la  creença  que  la  causa  de  la  inflació  era  l'excessiva  oferta  monetària 

disponible, i obviant de moment el paper que jugava l'emissió de moneda per finançar el 

sector públic,172 apujaren els tipus de redescompte bancari del 4,25% al 5% (l'“interès” 

amb què el banc central cedeix crèdit a l'altra banca), i donaren una sèrie d'instruccions 

verbals a la banca privada per tal de reduir el volum de crèdit que es cedia a l'economia 
167 Ibid. Pàg. 140-141.
168 CAÑELLA MAS, A. “La tecnocracia franquista: el sentido ideológico del desarrollo económico”. 

Studia  historica.  Historia  contemporánea.  Núm.  24.  Salamanca:  Ediciones  Universidad  de  
Salamanca, 2006. Pàg. 269.

169 Ibid. Pàg. 269-272.
170 Ibid. Pàg. 281-284.
171 Ibid. Pàg. 273-281.
172 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 169.
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real.173 El resultat semblava prou esperançador: l'expansió de l'oferta monetària havia 

passat d'un 23,36% el febrer de 1957 a un 11,52% el mateix mes de 1959, i l'augment  

del crèdit bancari es reduí des del 26,83% el febrer de 1957 fins al 18,63% pel mateix 

mes de 1959.174

La segona, fou un seguit de canvis en la política comercial exterior. Els canvis 

múltiples  desaparegueren,  en  teoria,  per  decret  de  1957,  i  la  pesseta  quedà  de  nou 

unificada,  com ja ho havia estat  abans de 1948, en un sol  canvi,  que tornava a ser 

devaluat respecte del de 1951: 42 pessetes per dòlar, la tercera devaluació del règim. El 

cert és que era una devaluació molt tímida: ja el desembre d'aquell mateix any la pesseta 

es  cotitzava  en  el  mercat  lliure  de  Tànger  a  60,05  pts./$.175 En  realitat,  però,  les 

autoritats  mantingueren  a  la  pràctica  un  sistema  de  canvis  múltiples  mitjançant  el 

sistema  de  primas  y  retornos:  recàrrecs  o  subvencions  que  pesaven  sobre  les 

transaccions  comercials  amb  l'exterior,  finançant-les  o  limitant-les  amb  la  mateixa 

voluntat dirigista que guiava els canvis múltiples.176 Aquest sistema va crear un complex 

entramat de canvis monetaris, associats a grups determinats de mercaderies, que variava 

el valor de la pesseta des de les 31 pessetes per dòlar per a certes exportacions fins a les 

126 pessetes per dòlar per segons quines importacions.177

La tercera principal mesura del bienni “preestabilitzador” fou la reforma fiscal. 

Res  havia  canviat,  en  essència,  des  de  la  reforma Larraz  de  1940,  i  ara,  amb uns 

pressupostos crònicament deficitaris, la reforma es feia ineludible. Si el sistema tributari 

173 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 205.
174 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 138. Quad. III-1.
175 Ibid. Pàg. 150.
176 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 175-176.
177 La taula concreta amb tots els canvis està reproduïda a GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 398-401. 

Annex 9. En base als càlculs de l'aleshores director del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, Joan 
Sardà,  s'ofereixen  unes  xifres  lleugerament  diferents  a  ROS  HOMBRAVELLA,  J.  et  al.  
Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 225. Taula XXXIX.

50



de 1940 ja era prou regressiu de per si, el 1957 s'optà per un procediment encara més 

antiquat: l'estat renunciava a l'avaluació directa i per tant al coneixement exacte de les 

bases  impositives  per  retornar  al  mètode de  l'estimació  objectiva,  pel  qual  Hisenda 

avaluava globalment mitjançant índexs externs el que un sector era capaç de pagar, i la 

corresponent agrupació de contribuents s'encarregava de fer la recaptació pactada.178 El 

nou sistema era, en el fons, més injust encara que el de 1940, perquè l'Administració 

renunciava al coneixement exacte de les bases imposables, i permetia que els gremis de 

contribuents realitzessin un repartiment injust de l'impost o el repercutissin en el preu;179 

paradoxalment, però, el sistema assegurà, donat l'alt grau d'evasió fiscal existent fins 

aleshores,  un augment dels  ingressos  ordinaris  del  sector  públic,  que  van passar  de 

37.179 milions de pessetes el 1956 a 63.179 milions de pessetes el 1959.180 Amb aquesta 

reforma, a més, els pressupostos van passar a incloure, per primer cop, el “Estado letra 

C”, la “tercera” columna que s'afegia a les d'ingressos i despeses, i que es corresponia 

amb les quantitats destinades a finançar organismes del sector públic que tenien caràcter 

autònom,  com  ara  l'INI,  realitzant  definitivament  un  dels  principis  clau  de  la 

racionalització de la Hisenda: la unitat de caixa.181

En  quart  i  últim  lloc,  cal  destacar  la  promulgació  de  la  Ley  de  Convenios  

Colectivos  Sindicales (1958),  que  trencava amb la  tendència  ordenancista  anterior  i 

obria la possibilitat que les condicions de treball, per empreses i rams, fossin pactades, 

sempre dins del Sindicat i amb els límits que marquessin les lleis, entre empresaris i 

treballadors.182 Amb tot, però, el Ministeri de Treball es reservava el dret d'intervenir i 

178 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 173-174.
179 TAMAMES, R. Introducción... Pàg. 467.
180 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 147. Quad. III-4.
181 Ibid. Pàg. 144-145.
182 SOTO CARMONA, Á. “No todo fue igual. Cambios en las relaciones laborales, trabajo y nivel de 

vida de los españoles: 1958-1975”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea. Núm. 
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tutelar els  processos de negociació col·lectiva: ja fos mitjançant límits  als augments 

salarials, regulant els capítols de la nòmina o, en cas de fallar la negociació, imposant 

normas de obligado cumplimiento que fixaven “des de dalt” les condicions de treball; 

tot  i  l'èxit  de la  negociació col·lectiva,  entre  els  anys  1964 i  1968 un 20-25% dels 

treballadors encara estaven subjectes a les regulacions estatals directes.183

L'any  1959  fou  el  de  l'anomenat  Plan  de  Estabilización.  En  què  consistí? 

Desgranem-ne les principals actuacions i línies definitòries. En primer lloc, cal destacar 

que les mesures preses al llarg d'aquest any tenien un caràcter més conjuntural que no 

pas estructural o prospectiu: així com s'havia fet el 1957 o el 1951, ara calia de nou 

reajustar certes qüestions de la política econòmica per fer front a la deriva inflacionista, 

al dèficit pressupostari, i a un cada cop més amenaçador dèficit de la balança comercial; 

per fer-nos una idea, cal assenyalar que les reserves de mitjans de pagament exteriors 

(divises, acords bilaterals, crèdits...) pels dos moments de desembre de 1958 i de juny 

de 1959 presentaven, respectivament, una preocupant situació neta de -2.866 i de -2.157 

milers de dòlars.184 En segon lloc, hem de tenir en compte que, així com passà el 1951, 

les  reformes  no  s'haurien  pogut  dur  a  terme  sense  el  finançament  i  la  pressió  dels 

organismes  internacionals:  l'ajuda  que  el  Fons  Monetari  Internacional,  els  països 

membres  de  la  OCEE,  i  el  govern  nord-americà,  en  conjunció  amb  la  seva  banca 

privada,  van  concedir  al  govern  espanyol  amb  objecte  de  materialitzar  la  reforma 

ascendí  a  544  milions  de  dòlars.185 En  tercer  lloc,  cal  destacar  que  aquest  pla 

5. Alacant: Universitat d'Alacant, 2006. Pàg. 19-20.
183 SÁNCHEZ RECIO, G. “El sindicato vertical como instrumento político y económico del régimen 

franquista”. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea. Núm. 1. Alacant: Universitat 
d'Alacant, 2002. Pàg. 33-34.

184 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 230. Taula XL.
185 GONZÁLEZ, M. J.  Op. Cit. Pàg. 197. Quad. III-7. Són les dades que oferí aleshores el Banc  

d'Espanya i que tots els autors segueixen utilitzant.  Cf. BARCIELA, C. et al.  La España... Pàg.  
184.  Quad.  4.1.  I  també:  GÁMIR,  L.  “El  período  1939-1959:  la  autarquía  y  la  política  de  
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d'estabilització es materialitzà de forma progressiva al llarg de 1959 en la forma de 

múltiples decrets i ordres, els més importants dels quals (una desena) foren promulgats 

durant el juliol.186

Concretament,  quines  mesures  es  promulgaren  durant  1959?  Es  bloquejà  la 

despesa pública total  a un màxim de 80.000 milions de pessetes;  es limità el  crèdit 

oficial al  Servicio Nacional del Trigo, fixat en 11.900 milions de pessetes, i  a altres 

organismes autònoms; es limità el creixement del crèdit cedit a la banca privada, fixat 

en 11.000 milions de pessetes;187 es renuncià explícitament al  recurs de l'emissió de 

deute públic automàticament pignorable, la principal font d'inflació de les dues dècades 

anteriors;188 s'augmentà el tipus de descompte bancari del 5% al 6,25%, juntament amb 

elevacions d'altres tipus d'interès;189 es deprecià la pesseta fins a 60 pessetes per dòlar; 

s'unificaren novament els tipus de canvi, en una mesura més realista que la de 1957; i es 

liberalitzaren certs  grups de mercaderies,  la  llista  de les  quals s'aniria  ampliant  fins 

1964.190 Aquesta  liberalització,  però,  vingué  automàticament  restringida  per 

l'obligatorietat de realitzar dipòsit previ en el Banc d'Espanya del 25% del valor de les 

mercaderies  importades,  per un nou aranzel  que no es  publicaria  fins  1960,191 i  per 

l'establiment  d'un  nou  sistema  de  classificació  del  comerç  exterior,  que  a  més  del 

comerç d'estat i del comerç per acords bilaterals, dividia el comerç privat en comercio 

liberalizado i  comercio globalizado, englobant aquest últim la majoria de mercaderies 

estabilización”. A: GÁMIR, L. (coord.). Política económica de España. Madrid: Alianza Editorial, 
1980. Vol. 1. Pàg. 64.

186 Els decrets de juliol i el seu contingut es troben resumits a: ROS HOMBRAVELLA, J.  et al.  
Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 282-283. Taula XLV.

187 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 185.
188 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 246.
189 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 185.
190 ROS HOMBRAVELLA, J. et al. Capitalismo... Vol. 2. Pàg. 247.
191 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 186.
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acabades de liberalitzar, i recaient sobre ell una sèrie de noves intervencions basades en 

pagaments i dipòsits de “quotes globals”. A més, es permeté una certa obertura cap a la 

inversió estrangera: llibertat d'inversió estrangera fins al 50% del capital de l'empresa, 

excepte per a la indústria estratègica, i possibilitat d'inversió estrangera de més del 50%, 

i  fins  al  100%, amb autorització prèvia del  Consell  de Ministres;  també es posaren 

facilitats a la repatriació de capitals i dividends.192

Des de 1960 fins a 1963 es seguiren publicant una sèrie de mesures per acabar 

de “normalitzar” la situació i per blindar els resultats del paquet estabilitzador de 1959. 

Si 1957-1959 és el bienni preestabilitzador, 1960-1963 és el trienni postestabilizador. 

Les mesures “liberalitzants” quant al comerç exterior adoptades el 1959 acabaren per 

“espantar” els seus propis artífexs. Com que no era procedent reinstaurar els sistemes de 

control  directe  i  de  canvis  múltiples,  s'optà  per  recuperar  un  vell  instrument  de  la 

política  comercial  exterior:  l'aranzel,  que  havia  quedat  en  desús  d'ençà  del 

proteccionista  Aranzel  Cambó  de  1922.193 El  nou  aranzel  incorporava  una  sèrie  de 

novetats  tècniques  com  ara  la  utilització  de  la  nomenclatura  de  classificació  dels 

productes  estandarditzada  per  Brussel·les,  l'establiment  dels  drets  ad  valorem,  que 

representen un percentatge del valor del producte i no d'altres atributs com ara el pes, i 

l'establiment  d'una  tarifa  fiscal  per  compensar  les  diferències  entre  els  impostos 

indirectes que pesaven sobre les mercaderies (el 1964 la tarifa fiscal passà a anomenar-

se Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores, ICGI);194 però, sobretot, allò 

que  caracteritzava  l'aranzel,  i  no  podia  ser  d'una  altra  manera  donada  la  mentalitat 

192 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 210-219.
193 Ibid. Pàg. 212.
194 GÁMIR,  L.  “Política  arancelaria”.  A:  GÁMIR,  L.  (coord.).  Política  económica  de  España.  

Madrid: Alianza Editorial, 1980. Vol. 1. Pàg. 302-303.
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econòmica del règim, fou el seu elevat proteccionisme, que porta al professor Gámir a 

afirmar que «es curioso que se emplease para salir de una época autárquica, cuando,  

en sus últimas consecuencias, llevaría precisamente a la autarquía».195 Per si no fos 

suficient, durant els anys següents s'afegí complexitat a l'aranzel per la via d'introduir 

nous drets i columnes en la classificació, a més de certs contingentes transitoris.196

Quant al comerç interior, durant els primers seixanta s'adoptaren una sèrie de 

mesures també liberalitzants, com ara la supressió de certs controls o la llibertat  de 

comerciar  amb  mercaderies  d'importació;  la  més  important  d'aquestes  mesures  fou, 

segurament, la supressió de la Fiscalía Superior de Tasas, l'òrgan fins llavors encarregat 

de jutjar els delictes relacionats amb la fixació de preus.197

El  1962 es  promulgava la  Ley de Bases  de Ordenación del  Crédito  y  de la  

Banca. Aquesta llei creava un nou marc d'actuació per a la banca i les altres entitats de 

crèdit,  que  en  essència  era  el  següent:  el  Banc d'Espanya,  que  controlava  la  banca 

privada,  el  Instituto  de  Crédito  de  las  Cajas  de  Ahorro,  que  controlava  les  caixes 

d'estalvi,  el  Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo,  encarregat  de coordinar  la 

banca i de controlar el crèdit, i la creació de tota una sèrie de banques oficials sectorials 

destinades a finançar l'economia, cadascuna des del seu propi àmbit, com ara el Banco 

de  Crédito  Industrial o  el  Banco  de  Crédito  Agrícola.198 A més,  la  llei  de  1962 

nacionalitzava  definitivament  el  Banc  d'Espanya,  tot  i  que,  segons  Poveda,  la 

nacionalització  no va comportar  cap  canvi  significatiu  perquè  ja  amb anterioritat  la 

intervenció estatal del banc central era pràcticament total.199 L'establiment de coeficients 

195 Ibid. Pàg. 304.
196 Ibid. Pàg. 305-308.
197 ROS HOMBRAVELLA, J. Política... Pàg. 33.
198 POVEDA, R. “Política monetaria y financiera”. A: GÁMIR, L. (coord.).  Política económica de 

España. Madrid: Alianza Editorial, 1980. Vol. 1. Pàg. 75-77.
199 Ibid. Pàg. 75.
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d'inversió  obligatòria,  a  més,  creava  una  sèrie  de  “circuitos  de  financiación 

privilegiada”  que allunyaven encara més les possibilitats creditícies de les empreses 

dels mecanismes de mercat.200

El  sector  industrial  tampoc  escapà  de  l'onada  reformadora  de  principis  dels 

seixanta.  El 1963 es prengueren algunes mesures per suavitzar el  control que l'estat 

exercia sobre la indústria: es va suprimir la necessitat d'autorització ministerial per a la 

instal·lació de noves indústries i per a la modificació de les ja existents; i es substituí la 

Ley de Industrias de Interés Nacional per la Ley de Industrias de Interés Preferente, que 

disposava  una  sèrie  d'instruments  oficials,  com per  exemple  l'accés  als  circuits  de 

finançament privilegiat,  per recolzar sectors considerats clau per al desenvolupament 

industrial.201

Per tancar aquest repàs de mesures del període 1957-1963, cal fer esment, encara 

que  promulgada  un any després  (1964)  de  l'última  important  reforma tributària  del 

règim, que es mantingué vigent fins 1977. L'única motivació que tenien les autoritats a 

l'hora de reformar el sistema fiscal era tècnica: calia ajustar i ordenar certes categories 

dels productes sotmesos a imposició. Però, com diu Tamames, la reforma suposà  «la 

consagración  del  principio  de  la  evaluación  global  introducido  en  1957  y  la  

persistencia de un peso excesivo de la imposición indirecta».202 Tot i que el sistema 

fiscal  es  mantenia  igual  de  regressiu  a  com  ho  havia  estat  des  de  1939,  el  que 

preocupava a les autoritats no era la “justícia tributària” sinó la capacitat recaptatòria de 

l'estat. Sembla que amb aquesta nova racionalització de la tècnica fiscal aconseguiren el 

seu propòsit: si l'estat recaptava el 1960 un total de 126,4 milers de milions de pessetes, 

200 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 273.
201 Ibid. Pàg. 394.
202 TAMAMES, R. Introducción... Pàg. 468.
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el 1965 els seus ingressos ascendien a 261,5 milers de milions de pessetes.203

Sembla que les mesures estabilitzadores de 1959 tingueren un primer impacte en 

l'economia  real  en  forma  de  breu  recessió  que  s'estendria  fins  1960,  però 

automàticament després la situació millorà progressivament. D'especial rellevància van 

ser les mesures estabilitzadores per al comerç exterior. Per fi, l'estat espanyol va poder 

fer front al crònic dèficit de la balança comercial, compensant-lo amb les entrades de 

divises per turisme i amb els ingressos provinents d'inversions estrangeres de capital. 

D'aquesta manera, la balança corrent (és a dir, el sumatori entre la balança comercial i la 

balança de serveis i transferències) realitzà l'espectacular salt des d'un saldo de -28,2 

milions de dòlars el 1959 fins al saldo positiu de 393,3 milions de dòlars per al 1960, 

per  bé  que  aquesta  tendència  es  moderaria  durant  els  anys  següents.204 La  tímida 

obertura a l'exterior permeté unes entrades de divises, serveis i capitals que eixugaren 

des d'aleshores el dèficit comercial exterior d'Espanya. A més, 1960 suposà l'inici de la 

dècada més expansiva de la història per a l'economia espanyola, com podem comprovar 

per l'evolució del Producte Nacional Brut, les taxes de variació del qual foren de 4,7%, 

11,9%, 9,5%, 8,9% i 6,2% pels cinc anys 1960-1964.205

El  subperíode  1964-1975  fou,  segurament,  el  de  més  coherència  interna  del 

règim  quant  a  política  econòmica:  l'element  central  que  la  definí  fou  l'adopció  i 

aplicació  de  la  planificació  estatal,  instrument  que,  malgrat  la  seva  novetat,  res  en 

contradicció tenia amb el que havien estat i seguien essent els pilars fonamentals de la 

doctrina  econòmica  del  règim:  nacionalisme,  intervencionisme,  proteccionisme 

203 CANSECO, J. E. “Política fiscal general”. A: GÁMIR, L. (coord.). Política económica de España. 
Madrid: Alianza Editorial, 1980. Vol. 1. Pàg. 187. Quad. II.

204 GÁMIR,  L.  “Política  de  comercio  exterior”.  A:  GÁMIR,  L.  (coord.).  Política  económica  de  
España. Madrid: Alianza Editorial, 1980. Vol. 1. Pàg. 274. Quad. I.

205 ROS HOMBRAVELLA, J. Política... Pàg. 70. Taula II.
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tendencialment autàrquic, dirigisme estatal, i promoció, dins d'aquestes esferes, de la 

iniciativa individual. La planificació que les autoritats franquistes tenien com a referent 

fou  la  pròpia  del  Plan  Monnet francès  de  postguerra:  es  tractava  d'assegurar  la 

reconstrucció del  país  i  de  permetre  el  màxim desenvolupament  econòmic  possible, 

mitjançant un tipus de planificació mixta, obligatòria o vinculant per al sector públic, i 

purament  persuasiva  per  al  sector  privat,  que  permetia  el  manteniment  del  sistema 

econòmic capitalista i de mercat sense renunciar als avantatges que un estat fort oferia. 

Per tot això, aquesta política vingué a denominar-se planificació indicativa.206

El primer pla havia començat a gestar-se el 1962 amb la creació de la Comisaría  

del Plan de Desarrollo, al capdavant de la qual hom col·locà a Laureano López Rodó, 

però  hagué  d'esperar  fins  desembre  de  1963  per  ser  aprovat,  i  fins  l'any  1964  per 

començar a entrar en vigor sota el  nom de  Plan de Desarrollo Económico y Social 

(1964-1967).207 Com el seu nom indicava, la voluntat del pla era desarrollista, és a dir: 

es volia crear les condicions propícies per a un creixement econòmic accelerat. A aquest 

efecte,  el  Pla  es  proposava  assolir  una  taxa  de  creixement  anual  del  PNB del  6%, 

acompanyada d'una renta per habitant de 468 dòlars a l'any de finalitzar la vigència del 

Pla (1967), i unes taxes de creixement del consum privat i de la productivitat del 5,5% i  

el 5%, respectivament.208

De quins instruments es va valdre el Pla? En primer lloc, coordinà i orientà el 

crèdit  oficial  i  la  política fiscal  per  tal  de promocionar  o privilegiar  aquells  sectors 

econòmics  privats  que  es  consideressin  de  primera  importància.  Accedir  a  algun 

206 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 260.
207 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. “Política de planificación”. A: GÁMIR, L. (coord.). Política económica 

de España. Madrid: Alianza Editorial, 1980. Vol. 1. Pàg. 478.
208 Ibid. Pàg. 480.
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d'aquells circuits de finançament privilegiat que ja hem esmentat anteriorment acabava 

essent vital  per les empreses,  i  d'aquesta manera,  indirectament,  l'estat  les forçava a 

reorientar-ne el desenvolupament, el tipus de producció, les dimensions...209 En segon 

lloc, creà la figura de la acción concertada, mitjançant la qual les empreses sol·licitants 

obtenien  una  sèrie  de  beneficis,  com ara  facilitat  d'accés  al  crèdit  o  a  les  matèries 

primes,  a canvi de complir  amb les obligacions que l'estat  els  imposava,  i  que eren 

d'índole  diversa:  augment  de  la  productivitat,  adequació  de  la  mida  de  les  unitats 

productives,  etc.210 En  tercer  lloc,  el  Pla  creava  una  sèrie  de  zones  especials, 

anomenades  polos  de  desarrollo,  polos  de  promoción  industrial i  polígonos  de 

descongestión  industrial,  que  tenien  la  voluntat  de  promoure  el  desenvolupament 

regional i d'accentuar el creixement econòmic d'aquelles zones ja industrialitzades; les 

empreses  que  s'establissin  en  aquests  espais  rebien  importants  avantatges  fiscals  i 

crediticis, a més de subvencions de la inversió inicial.211 En quart i últim lloc, i referent 

a l'empresa pública, el Pla contenia un  Programa de Inversiones Públicas (PIP) que 

havia  de  potenciar  el  creixement  econòmic  i  promocionar  la  construcció  de  noves 

infraestructures i habitatges.212

Barciela i Tamames, entre d'altres, posen especial èmfasi en el fet que el Pla 

tingué molt poca entitat real respecte del que el seu articulat havia previst: així,  per 

exemple, només s'haurien realitzat el 78% de les inversions programades,213 i no hauria 

assolit  una  autèntica  captació  del  sector  privat,  ni  tampoc  cap  nivell  de  reequilibri 

territorial, com pretenien els polos de desarrollo.214 Però el cert és que, amb planificació 

209 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 262.
210 Íd.
211 Íd.
212 Ibid. Pàg. 263.
213 Íd.
214 TAMAMES, R. Introducción... Pàg. 500-501.
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o sense, l'economia espanyola va viure, pel període 1964-1967, la fase més expansiva 

de la seva història: el PNB va créixer un 6,4% anual de mitjana, les importacions un 

12,9%, i el consum un 6,3%;215 mentre que la productivitat de la mà d'obra industrial ho 

faria a un 9,1% pel període 1961-1965 i a un 5,8% pels anys 1966-1970.216

L'any 1966 les autoritats ja van detectar clars símptomes de sobreescalfament de 

l'economia:  cap  de  més  clars  que  una  excessiva  oferta  monetària  i  una  inflació 

descontrolada; el cost de la vida havia augmentat un 13,2% el 1965, els preu a l'engròs 

un 10,1% aquest  mateix  any,  i  per  primer  cop des  de l'estabilització  el  saldo  de la 

balança de pagaments havia tancat l'any amb un dèficit de 100 milions de dòlars.217 Per 

fer front a aquesta situació, el règim aplicà els mateixos pal·liatius que havia fet servir el 

1959, el 1957, el 1951 o el 1948: fixació del límit de creixement del crèdit en un 17%,218 

augment dels tipus d'interès en un 0,5%, i devaluació (la cinquena) de la pesseta, que 

quedà fixada en 70 pessetes/dòlar el 1967.219 Tot i que el decret que aplicava aquestes 

noves mesures fou anomenat de  “ordenación económica”, la devaluació de 1967 ha 

estat  anomenada  també  com la  miniestabilització.  Certament,  les  mesures  de  1959, 

1957, 1951 o 1948 tenien en el fons la mateixa naturalesa: devaluar per millorar les 

exportacions; restringir el crèdit per frenar la inflació; fer uns certs “ajustaments” en la 

política econòmica concreta per evitar canviar el model econòmic general.

Donada  aquesta  conjuntura  lleument  recessiva  de  1967,  el  II  Pla  va  veure's 

retardat en la seva aprovació: les xifres i previsions macroeconòmiques van haver de ser 

revisades tot al llarg de 1968, de forma que el II Pla no va entrar en vigor fins a febrer 

215 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 56. Quad. 3.3.
216 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 313. Quad. VI-10.
217 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 263.
218 POVEDA, R. Op. Cit. Pàg. 89.
219 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 264.
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de 1969, finalitzant la seva acció el  1971.220 Aquest segon Pla tenia una situació de 

partida diferent a la de 1964: l'economia espanyola semblava haver fet definitivament 

l'arrencada industrial, i ara del que es tractava era de mantenir el creixement i d'ordenar 

les forces econòmiques.221

El II Pla mantenia els principis bàsics del primer: polítiques actives vinculants 

per al sector públic i programació i orientació dels ritmes i volums de producció per a 

les empreses nacionals, però caràcter purament indicatiu per al sector privat. Tot i així, 

incorporava una sèrie de novetats que val la pena esmentar. En primer lloc, el Pla es 

proposava  l'actuació  preferent  en  uns  sectors  que  considerava  estratègics  per  a 

l'economia nacional;  eren:  el  sector  agrari,  l'educació i  la  formació professional,  els 

transports i les comunicacions, l'habitatge, i el comerç exterior. La indústria, doncs, ja 

no rebia el paper fonamental que havia tingut al primer Pla, ara es tractava de fer el 

creixement assolit els anys anteriors extensible a la resta de sectors econòmics.222 En 

segon lloc,  el  Pla  guanyava en flexibilitat  i  adaptabilitat  (l'escarment  de 1967 havia 

deixat  petja)  al  proposar-se  una  sèrie  de  “senyals  d'alerta”  que  permetessin  adaptar 

l'acció planificada als canvis de conjuntura; aquestes senyals eren: índex de preus, la 

reserva  de  divises,  l'oferta  monetària,  l'índex  de  producció  industrial,  i  l'índex  de 

desocupació, entre d'altres.223

També per causa de l'escarment de 1967, el II Pla contenia unes previsions més 

modestes respecte de les del primer Pla. Les autoritats volien assolir un augment del 

5,5% del PNB,224 un creixement del consum privat de també el 5,5%,225 i  un volum 

220 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. Op. Cit. Pàg. 483-484.
221 Ibid. Pàg. 484.
222 Ibid. Pàg. 485.
223 Ibid. Pàg. 486.
224 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 264.
225 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. Op. Cit. Pàg. 487.
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d'inversió, dividit entre l'estat i els seus organismes autònoms, com per exemple l'INI, 

que ascendia  a  458.000 milions  de pessetes.226 Sembla ser  que,  malgrat  la  timidesa 

d'aquestes previsions,  els  resultats  foren molt  més optimistes:  aquest cop el  grau de 

compliment del Programa d'Inversions Públiques ascendí al 87%,227 el creixement real 

del  PNB va  superar  lleugerament  el  5,5%,  i  la  combinació  d'un  creixement  de  les 

exportacions del 16% anual amb un creixement de les importacions de només el 6,5% 

anual va generar un superàvit en la balança externa espanyola d'uns 50 milions de dòlars 

cada any.228

El III Pla fou aprovat per llei de 10 de maig de 1972, i havia de tenir vigència 

fins 1975.229 Les autoritats van donar a aquest Pla una importància superior a la que 

havien  donat  als  altres:  presentava  alguns  projectes  d'envergadura  que  superaven la 

cronologia 1972-1975, proposant-se tot just a l'entrada dels setanta un “horitzó 1980” 

que hauria de guiar l'activitat planificadora;230 creava, el juny de 1973, el Ministerio de  

Planificación del Desarrollo, dotant així a la planificació d'una categoria governamental 

que  fins  llavors  no  havia  tingut;231 preveia  unes  taxes  de  creixement  molt  més 

expansionistes que les que s'havien postulat en els anteriors plans, de les quals el PNB 

havia de ser de l'ordre del 7%;232 i assignava al PIP la suma total de 871,2 milers de 

milions de pessetes, previsió que, per cert, fou superada fins a la suma de 907,7 milers 

de milions.233

El  III  Pla  incloïa  també  una  sèrie  de  novetats  que  el  feia  el  més  complet  i  

226 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 265.
227 Íd.
228 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 55.
229 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. Op. Cit. Pàg. 487.
230 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 265.
231 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. Op. Cit. Pàg. 488.
232 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 57.
233 Íd.
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elaborat dels que s'havien posat en vigor fins aleshores. En primer lloc, incorporava un 

model  economètric  propi,  que  feia  les  xifres,  els  càlculs  i  les  previsions  molt  més 

estables i fiables del que havien estat en els plans anteriors. En segon lloc, primava 

l'esfera social a l'esfera econòmica: com que Espanya ja es volia un país industrialitzat, 

ara  es  donava  preferència  a  l'educació,  l'habitatge,  la  redistribució  de  la  renda,  la 

integració  regional,  la  seguretat  social,  la  investigació  en  noves  tecnologies,  i  les 

polítiques  de  plena  ocupació.  En  tercer  lloc,  el  pla  es  proposava  una  millora  i 

racionalització  de  l'economia  espanyola  per  la  via  de  la  introducció  de  mesures  de 

competitivitat entre les empreses, i de millora de l'assignació de recursos mitjançant 

polítiques d'enfortiment de l'economia de mercat. En quart i últim lloc, el III Pla es 

proposava com a objectiu la integració i la col·laboració amb la Comunitat Europea.234 

Si  algun  cop  el  règim  havia  tingut  autèntica  i  sincera  intenció  de  “liberalitzar” 

l'economia i  d'obrir-la  exterior,  no fou durant  l'estabilització de 1959 sinó durant  la 

planificació de 1972-1975.

Per tancar el tema de la planificació, cal esmentar l'existència d'un IV Pla que 

havia d'abastar el trienni 1976-1979, però que mai veié a la llum per causa dels canvis 

polítics esdevinguts en aquest període; el seu projecte s'ultimaria el 17 de novembre de 

1975, tres dies abans de morir Franco, i fou abandonat definitivament pel govern Suárez 

durant la tardor de 1976.235

Què truncà les esperances que les autoritats havien posat en el III Pla? El 1973 

impactà en l'economia espanyola els efectes de la crisi del petroli, i totes les previsions 

de les autoritats es desferen. S'inicià el 1973 una recessió estagflacionista, és a dir que 

234 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. Op. Cit. Pàg. 488.
235 Ibid. Pàg. 490.
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combinà altes taxes d'inflació amb estancament econòmic, la qual, enllaçada amb la 

inestabilitat política posterior a la mort de Franco, hauria d'arribar fins als anys vuitanta. 

D'aquesta manera, tot i que «la incidencia de la crisis en la economía española se dejó  

sentir con algún retraso respecto a otras economías próximas» per causa del seu relatiu 

aïllament,236 l'impacte fou considerable: el PIB passà d'un creixement del 8.4% el 1973 

al 0,8% el 1975; i la taxa de desocupació passà del 2,7% el 1973 fins al 5,8% el 1976.237

Quan es contempla en conjunt la dècada dels seixanta (en un sentit llarg: 1959-

1973), tots  els autors tendeixen a senyalar que fou aquesta una etapa decisiva en la 

història d'Espanya: el país va fer el salt definitiu des d'una societat rural tradicional cap 

a  una  societat  industrial  i  urbana,  i  assolí  una  certa  homologació  amb  els  països 

capdavanters d'occident: les relacions de treball es monetaritzaren gradualment, passant 

la classe treballadora a ocupar un percentatge cada cop més important del total de la 

població activa, i el salari ocupà cada cop una posició percentual més important de la 

Renta nacional,  aproximant  Espanya a  les  tendències dels  països  més avançats.238 A 

més, l'estructura del consum privat adoptà gradualment un perfil modern: les partides 

destinades  a  l'alimentació  i  a  la  subsistència  s'anaren  reduint  significativament,  i 

deixaren  lloc  a  despeses  secundàries  en  oci  i  serveis.  Aquest  fenomen  és  també 

indicador de la millora real del nivell de vida de la classe treballadora, i és que hem de 

situar entre els anys seixanta i setanta la consolidació definitiva de la classe mitjana a 

Espanya.239

Tot i l'obertura cap a l'exterior i les relatives facilitats industrials instaurades a 

236 MARTÍNEZ SERRANO, J.  A.  et  al.  Economía española:  1960-1980.  Crecimiento y cambio  
estructural. Madrid: H. Blume, 1982. Pàg. 48.

237 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 122-123. Quad. 6.1 i 6.2.
238 ALCAIDE, J. “Política de distribución de la renta”. A: GÁMIR, L. (coord.). Política económica 

de España. Madrid: Alianza Editorial, 1980. Vol. 2. Pàg. 933-934. Quad. V-VI.
239 SOTO CARMONA, Á. No todo fue igual... Pàg. 41. Taula 3.

64



partir del pla d'estabilització, el règim seguí confiant durant tota la dècada desarrollista 

en l'INI com a punta de llança de la industrialització. Si la inversió que l'INI realitzava 

el 1950 suposava el 3,7% de la formació bruta de capital, aquest percentatge era del 

7,0% pel 1960, del 3,2% el 1965, i no és fins 1970 i 1975 que descendiria fins el 2,9% i  

1,6%,  respectivament.240 A més,  l'INI  no  parà  de  créixer  quant  a  la  seva  capacitat 

financera.  Tot  i  que  les  aportacions  de  l'estat  a  aquest  organisme  es  mantingueren 

estancades  durant  els  seixanta  a  l'entorn  dels  26.000  milions  de  pessetes  anuals, 

l'estabilització va permetre a l'INI d'autofinançar-se mitjançant l'emissió d'obligacions i 

el recurs al crèdit tant nacional com estranger: aquests recursos van ascendir des dels 

4.891 milions de pessetes el 1957 fins als 294.926 milions del 1976.241

Les causes d'aquest creixement i d'aquests canvis estructurals que tenen lloc en 

poc més d'una dècada són encara elements de controvèrsia. Estapé, qui participà en la 

Comisaria de Planificación, considera que, tot i que la planificació hauria estimulat una 

certa inversió privada i un cert impuls al procés d'industrialització, aquesta no seria la 

causa dels grans canvis estructurals de l'economia espanyola dels seixanta, ni tampoc 

hauria  assolit  cap  dels  seus  grans  objectius  per  causa  de  dèficits  en  la  inversió, 

mancances estadístiques, i fracassos en les polítiques de desenvolupament regional.242

González  i  Baklanoff  coincideixen  en  un  element:  en  el  creixement  de  la 

productivitat del treball com a element crucial de l'accelerat creixement econòmic dels 

anys 1960-1974.243 González atribueix la causa d'aquest augment de la productivitat a la 

important  entrada  de  capitals  estrangers  i  de  noves  tecnologies  (renovació  de 

240 BARCIELA, C. et al. La España... Pàg. 403. Quad. 5.48.
241 Ibid. Pàg. 404. Quad. 5.49.
242 ESTAPÉ, F.; AMADO, M. “Realidad y propaganda de la planificación indicativa en España”. A: 

FONTANA, J. (ed.). España bajo el franquismo. Barcelona: Crítica, 2000. Pàg. 210.
243 BAKLANOFF, E. Op. Cit. Pàg. 97.
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maquinària industrial) propiciada a partir del Pla d'Estabilització. Segons aquest autor, 

el creixement de la productivitat de la mà d'obra hauria estat del 7,4% pel període 1961-

1971.244

Per la seva banda, Leandro Prados de la Escosura, Joan Rosés i Isabel Sanz-

Villarroya mostren, en un estudi economètric, com la principal causa del creixement de 

la  dècada  dels  seixanta  fou,  més  que  la  planificació,  el  Pla  d'Estabilització  (i 

Liberalització, com l'anomenen) de 1959: fent servir una sèrie de models contrafactuals 

(què hagués passat si no s'haguessin promulgat les mesures de 1959?), conclouen que:

«the  1959  Stabilisation  Plan  gave  way  to  a  new  institutional  set  of  policies  that  
favoured  the  allocation  of  resources  along  comparative  advantage  and  allowed  
sustained and faster growth, as well as catching up. Without the PSL, per capita GDP 
would have been significantly lower at the time of Franco's death, in 1975».245

Si  alguns  autors  posen  l'èmfasi  en  el  factor  capital  a  l'hora  d'explicar  el 

creixement econòmic de la dècada llarga dels seixanta, Tuñón de Lara i Biescas el posen 

en el factor treball: les migracions de treballadors, tant internes (d'uns tres milions de 

persones) com externes (1.2 milions), haurien proporcionat a la indústria la mà d'obra 

necessària, i haurien permès la consecució d'una certa situació de plena ocupació; servia 

així l'emigració com a vàlvula d'escapament de la mà d'obra “sobrant”.246 Clar que el 

creixement industrial:

«contrastaba con el matenimiento de vastas zonas de pobreza, tanto geográfica como  
estructuralmente  (salarios  extremadamente  bajos,  viviendas  vetustas  o  chabolas  de  
arrabal, tres millones de analfabetos, escasa o nula utilización de servicios, etc.)».247

Altres autors han tendit també a senyalar la precarietat i desigualtat subjacent en 

244 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 313. Quad. VI-10.
245 PRADOS DE LA ESCOSURA, L.; ROSÉS, J. R.; SANZ-VILLARROYA, I. “Economic reforms 

and growth in Franco's Spain”.  Revista de Historia Económica, Journal of Iberian and Latin  
American Economic History. Vol. 30. Núm. 1. Madrid: Instituto Figuerola/Universidad Carlos III, 
2011. Pàg. 73.

246 TUÑÓN DE LARA, M.; BIESCAS, J. A. Op. Cit. Pàg. 337.
247 Ibid. Pàg. 338.
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el  procés  de  creixement  econòmic  dels  seixanta.  Catalán  apunta  que  el  ritme  de 

creixement de l'economia espanyola fou relatiu en la mesura que Espanya partia d'un 

nivell de renda més baix que el dels altres països europeus,248 i que:

«la economía española siguió formando parte, junto a las restantes del Sur de Europa,  
de un grupo caracterizado por tener una industria con mayor presencia del dualismo  
productivo, una dimensión media de las empresas sensiblemente inferior, una menor  
capacidad de incidir en los mercados internacionales, una productividad más baja y un  
menor grado de diversificación de las exportaciones».249

Per últim, Catalán apunta que un marc de relacions laborals  autoritari  hauria 

mantingut,  malgrat  l'alça  dels  anys  seixanta,  uns  salaris  reals  sempre  baixos  i  unes 

condicions de vida per a la classe treballadora que no milloraven al mateix ritme que la 

productivitat  industrial,250 derivant  aquesta  situació  en  un  desigual  repartiment  de 

rendes.  De  fet,  al  finalitzar  el  franquisme,  Espanya  era  un  dels  països  amb  més 

desigualtat  econòmica del món occidental: segons Alcaide,  l'índex Gini per Espanya 

(0,446) contrastava considerablement amb els propis de països avançats com ara Japó 

(0,335),  Regne Unit  (0,344),  Suècia  (0,346),  Holanda  (0,385),  Alemanya  (0,396),  o 

França (0,416).251

Recapitulem.  En  aquesta  breu  anàlisi,  hem intentat  remarcar  les  continuïtats 

subjacents en l'evolució de la política econòmica seguida per la dictadura, i estem en 

condicions d'afirmar que aquestes continuïtats foren de caire més important i profund 

que  els  canvis.  Ara  cal  preguntar-se  pel  conjunt:  quina  economia  política  adoptà  el 

règim? Si bé és cert que existeixen variacions en les seves polítiques econòmiques, com 

per  exemple  l'adopció  de  mesures  aperturistes  o  les  flexibilitzacions  dels  controls 

248 CATALÁN,  J.  “Del  «milagro»  a  la  crisis:  la  herencia  económica  del  franquismo”.  A:  
ETXEZARRETA,  M.  (coord.).  La  reestructuración  del  capitalismo  en  España,  1970-1990.  
Barcelona: Icaria, 1991. Pàg. 102.

249 Ibid. Pàg. 105.
250 Ibid. Pàg. 108-109.
251 ALCAIDE, J. Op. Cit. Pàg. 945. Quad. XV.
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estatals,  creiem  que  el  règim  es  mantingué  fidel,  al  llarg  dels  seus  quaranta  anys 

d'existència,  a  un  sol  model  d'economia  política,  caracteritzat  pel  nacionalisme 

econòmic,  autàrquic  primer  i  fortament  proteccionista  després;  el  dirigisme  estatal, 

reglamentista i intervencionista primer, planificador i indicatiu després; el respecte i la 

defensa de la propietat i del benefici empresarial; i el corporativisme en el món sindical 

i laboral. Capitalisme? Sí, però no plenament liberal, ja que tant la iniciativa privada 

com el mercat estaven fortament mediatitzats per regulacions, permisos o possibilitats 

d'accés al crèdit, entre d'altres.
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4. L'AGRARISME FRANQUISTA

4.1. Consideracions generals

Són coneguts els canvis estructurals que patí l'economia espanyola entre els anys 

seixanta i setanta. D'entre ells, el canvi potser més espectacular fou l'agrícola: aquest 

sector deixà enrere la seva preeminència en el conjunt de l'economia, i transformà per 

sempre els seus mètodes productius i tota la cultura tradicional a ell associat. Anem a 

veure més en detall alguns dels caràcters generals d'aquest canvi per, després, passar a 

analitzar els principals instruments i elements de la política agrària del règim.

En  primer  lloc,  s'accentua  i  es  normalitza  la  tendència  iniciada  durant  els 

cinquanta a guanyar pes el sector industrial i de serveis respecte del sector agrícola tant 

pel que fa a la distribució del PIB com pel que fa a ocupació de la població activa. Si 

l'agricultura genera el 24% del PIB espanyol el 1960, el seu pes productiu per 1970 és ja 

tan sols del 13%; mentre que si el 1960 l'agricultura ocupa encara un 41,7% de la mà 

d'obra espanyola, aquesta xifra s'ha reduït fins a un 29,1% el 1970.252

Després de la guerra civil, i tot al llarg dels quaranta, l'agricultura presentava un 

aspecte desastrós. Tots els indicadors senyalen que l'economia agrícola a nivell espanyol 

havia patit un greu retrocés respecte dels anys trenta fins a cotes de principi de segle; i 

val  a  dir  que  no  es  recuperarien  fins  a  principis  dels  anys  50.  Són aquests  els,  en 

paraules de Barciela, “veinte años perdidos para la agricultura española”. En general 

252 GONZÁLEZ, M. J. Op. Cit. Pàg. 302 i 304. Quad. VI-2 i VI-5.

69



es produeix, durant la llarga postguerra, una caiguda de l'entorn del 20% de la superfície 

dedicada als principals productes agrícoles (blat, ordi, civada, blat de moro, patata), el 

rendiment dels quals, per causa de la falta d'adobs, també es redueix sensiblement. En 

conseqüència,  el  volum  de  producció  d'aquests  productes  pateix  una  preocupant 

davallada de l'ordre del 30-40%, amb especial importància de la patata, que passa d'un 

índex 100 el 1931-1935 a un índex 54, la meitat, el període 1945-1949. Per a alguns 

productes,  com ara l'alfals  o  l'oliva,  s'intenta  compensar  la  caiguda dels  rendiments 

augmentant la seva superfície conreada, però el resultat es manté en la mateixa línia 

decreixent.253

Els  anys  cinquanta  començarien  a  veure  el  creixement  i  la  modernització 

agrícola, sense poder parlar encara d'importants canvis estructurals. S'ha parlat,254 per 

aquesta  època,  d'“esplendor  de  l'agricultura  tradicional”:  una  agricultura  que,  sense 

pràcticament  modificacions  essencials,  hauria  assolit  les  cotes  de  producció  i  els 

rendiments  més  alts  de  tota  la  seva  història.  Certament,  una  agricultura  de  tipus 

tradicional,  sense  mecanitzar,  amb mà d'obra  no  especialitzada,  amb  inputs i  adobs 

orgànics, etc., havia tocat, definitivament, sostre.

Aquesta  dècada  de  prosperitat  per  a  una  agricultura  de  tipus  tradicional  fou 

realment  excepcional,  i  es  degué,  segons  els  economistes,  a  tres  factors  que  es 

mantenien  en  un  equilibri  quasi  fortuït  i,  segur,  inestable:  una  oferta  de  mà  d'obra 

abundant i barata, un accés segur als mitjans de producció tradicionals, adobs, bestiar, 

eines  simples,  i  la  correspondència  entre  els  productes  més  mimats  per  la  política 

253 BARCIELA, C.  “Crecimiento y cambio en la  agricultura española desde la  guerra civil”.  A:  
NADAL,  J.;  CARLES  SUDRIÀ,  A.  (comp.).  La  economía  española  en  el  siglo  XX:  una  
perspectiva histórica. Barcelona: Ariel, 1987. Pàg. 259. Quad. 10.1, 10.2 i 10.3.

254 Barciela així ho considera en els seus treballs. Veure, només a tall d'exemple: BARCIELA, C.;  
LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 55-93.
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agrària i aquells més demandats pels consumidors, com ara cereals panificables, oli, vi o 

arròs.255 Sevilla  Guzmán  insisteix  en  el  caràcter  conjuntural,  conseqüència  de  les 

contradiccions  internes  del  règim,  d'aquesta  estranya  estabilitat  de  l'agricultura 

tradicional  o,  com  ell  l'anomena,  “sistema  de  coexistencia  latifundio-minifundio”; 

estabilitat basada en: el “sistema represivo de mano de obra agrícola”, i una política de 

preus proteccionista i protectora dels interessos del gran propietari agrícola.256

En aquest sentit, l'agricultura va recuperar i perfeccionar durant els cinquanta el 

ritme que ja havia assolit als anys trenta, però alguns dels factors que ara es conjugaven 

en el desenvolupament agrícola havien arribat fins aquí de forma pràcticament artificial 

o excepcional, i era de preveure que qualsevol element que pertorbés l'equilibri faria 

caure  el  sistema.  Aquests  elements  són  sobretot:  una  mà  d'obra  mantinguda 

exageradament barata per acció de la repressió i d'una normativa laboral directament 

antiobrerista;257 i un patró de consum que, per causa de la fam de la dècada anterior, 

s'havia  mantingut  en  els  nivells  de  subsistència,  destinant  el  consumidor  una  part 

exageradament important dels seus ingressos a l'alimentació, i basant aquesta de forma 

excessiva en els productes alimentaris bàsics com ara el pa. Pot semblar una paradoxa, 

però  aquells  factors  que  havien  empobrit  el  camp  i  estès  la  misèria  entre  la  seva 

població durant els quaranta, també havien assentat les bases per a un estrany equilibri 

causant, en part, del considerable creixement agrícola durant la dècada dels cinquanta. 

Quan, a partir dels seixanta, la mà d'obra rural comença a escassejar, i l'augment dels 

ingressos dels assalariats  permet a la classe treballadora diversificar el  seu patró de 

255 BARCIELA, C. “La modernización de la agricultura y la política agraria”. Papeles de economía 
española. Núm. 73. Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros, 1997. Pàg. 119.

256 SEVILLA GUZMÁN, E. Op. Cit. Pàg. 177.
257 ORTEGA LÓPEZ,  T.  M.  “Las  miserias  del  fascismo  rural.  Las  relaciones  laborales  en  la  

agricultura española,  1936-1948”.  Historia Agraria.  Núm. 43. Madrid:  Sociedad Española de  
Historia Agraria/Universidad de Murcia, 2007. Pàg. 531-553.
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consum i millorar la seva dieta alimentària, l'equilibri es trenca, i l'agricultura ha de fer 

forçosament el salt cap a la mecanització, la industrialització i la tecnificació.

Hem de pensar que si l'agricultura i el conjunt de l'economia haguessin seguit el 

sentit  modernitzador  que  ja  portaven  durant  els  trenta,  possiblement  els  canvis 

estructurals dels anys seixanta haguessin començat amb anterioritat, i aquesta estranya 

situació  d'una agricultura  de tipus  tradicional  en  estable  creixement  durant  tota  una 

dècada  no  s'hagués  produït  mai.  Si  el  sector  industrial  hagués  seguit  el  ritme  de 

creixement  que  duia,  per  tendència,  durant  les  tres  primeres  dècades  del  segle  XX, 

hauria acabat per absorbir la mà d'obra sobrant al camp, i l'agricultura tradicional hauria 

mort d'inanició. El franquisme, amb la imposició de salaris baixos, la fixació de preus 

agrícoles per evitar-ne les fluctuacions, i amb una societat que, escarmentada per la fam, 

ni podia ni volia passar-se del pa a la carn, va mantenir artificialment viva durant una o 

dues dècades l'agricultura tradicional, tot i que va reaccionar amb prou rapidesa quan els 

símptomes d'una agricultura moderna trucaven a la porta.258

Però quins eren els caràcters i les magnituds d'aquesta agricultura moderna? És, 

en primer lloc, una agricultura mecanitzada. L'estat ja havia fet intents de produir la 

maquinària i els adobs químics necessaris per a una agricultura més tecnificada des de la 

postguerra mateixa, bé a través de l'INI i el seu holding, bé a través d'incentius per a la 

producció;  d'aquesta  manera,  es  primà  la  producció  de  tractors  i  d'altra  maquinària 

258 Almenys dos casos vénen en suport  d'aquesta hipòtesi.  El  primer,  el  cas  de Múrcia:  LÓPEZ  
ORTIZ,  M.  I.  “Los  efectos  de  la  autarquía  en  la  agricultura  murciana”.  Revista  de  Historia  
Económica, Journal of Iberian and Latin American Economic History. Vol. 14. Núm. 3. Madrid: 
Instituto Figuerola/Universidad Carlos III, 1996. Pàg. 591-618. I el segon, el cas andalús: COBO 
ROMERO, F.; ORTEGA LÓPEZ, T. M. “Hambre, desempleo y emigración. Las consecuencias  
sociales de la política agraria autárquica en Andalucía oriental, 1939-1975”.  Hispania: revista  
española de historia. Vol. 64. Núm. 218. Madrid: CSIC, 2004. Pàg. 1079-1112. Ambdós casos  
senyalen que aquells cultius tradicionals que durant les últimes dècades estaven en regressió van 
reviure un nou auge, enfront d'una incipient agricultura moderna que va perdre molta de la seva 
capacitat d'acció i creixement.
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agrícola, així com també de fertilitzants nitrogenats.259 Però és durant els seixanta que la 

mecanització del camp assoleix la seva maduresa: L'any 1955, a Espanya, només hi ha 

27.671 tractors i 503 motocultors, però el 1965 ja són 147.884 i 21.951 respectivament, 

per passar a ser 379.070 els tractors i 148.201 els motocultors existents a l'estat l'any 

1975;260 el creixement és, doncs, considerable.

La  mecanització  i  l'abandó  del  camp  i  les  seves  terres  per  part  de  petits 

propietaris, així com la necessitat de fer front a grans quantitats de capital per endegar 

una  explotació  agrícola  de  tipus  modern,  haurien  portat  a  un  lògic  procés  de 

capitalització i concentració de les explotacions agràries de magnitud considerable: si el 

Censo Agrario de 1962 apuntava una parcel·lació total  de 38.992.454 ha,  el  Censo 

Agrario de 1972 ja només en registrava 27.056.984; essent les explotacions de més de 

100 ha (les més grans) les úniques que haurien guanyat en superfície ocupada durant 

aquest decenni, passant del 56,5% al 59,1%.261 També entre ambdós censos trobaríem 

un indicador prou clar de la modernització agrícola, tot i que aquest cop més tímid: els 

règims  de  tinença  de  la  terra  tendeixen  a  deixar  enrere  els  contractes  de  tipus 

preindustrial,  com  ara  la  parceria,  per  abraçar  cada  cop  més  un  tipus  de  tinença 

plenament  capitalista:  l'arrendament;  així,  l'arrendament  passa  de  5.483  milers 

d'hectàrees el 1962 a 6.304 milers d'hectàrees el 1972, i la parceria es redueix des de les 

3.239 milers d'hectàrees el 1962 fins a les 2.069 milers d'hectàrees el 1972, mantenint-

259 BUESA,  M.  “Industrialización  y  agricultura:  una  nota  sobre  la  construcción  de  maquinaria  
agrícola  y  la  producción  de  fertilizantes  en  la  política  industrial  española  (1936-1963)”.  
Agricultura  y  Sociedad.  Núm. 28.  Madrid:  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación  y  Medio  
Ambiente, 1983. Pàg. 223-249.

260 BARCIELA, C. “Crecimiento y cambio...”. Pàg. 271. Quad. 10.10.
261 GONZÁLEZ  TEMPRANO,  A.  “Penetración  del  capital  en  la  agricultura  española  y  

modificaciones en la distribución de la propiedad (1959-75)”. A: CARBALLO, R.; TEMPRANO, 
A.; MORAL SANTÍN, J. A. (dir.).  Crecimiento económico y crisis estructural en España (1959-
1980). Madrid: Akal, 1981. Pàg. 382-383. Quad. 2 i 3.
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se la propietat estable a l'entorn de 33.000 milers d'hectàrees entre ambdós censos.262

Fins ara hem tingut en compte,  en el nostre anàlisi,  el paper que va jugar la 

industrialització i l'èxode rural, atret pels  bons salaris pagats a la ciutat,  en el canvi 

agrícola. Però caldria també veure-ho del revés: analitzar el paper que l'agricultura va 

jugar  en  la  transformació,  en  un  sentit  industrial,  del  país.  Quin  paper  va  jugar 

l'agricultura en el take off industrial d'Espanya, en el seu desenvolupament econòmic?

Per Naredo, en una simplificació del seu argument, el procés seria com segueix. 

Durant la dècada dels quaranta s'hauria  produït  en el  sector  agrícola una destacable 

acumulació  de  capital,  deguda  a  diversos  factors:  pèrdua  d'importància  del  sector 

industrial, salaris de misèria, preus agraris elevats, guanys extraordinaris en el mercat 

negre, i, en general, un cost de la vida que propiciava l'estalvi forçós. Després, el capital 

acumulat al camp s'hauria canalitzat cap a la indústria per diverses vies: transferència de 

rendes en favor de la indústria, atretes per uns preus industrials més elevats que els 

agrícoles,  que  feien  les  inversions  en  aquest  sector  més  rendibles;  vehiculació  de 

l'estalvi  pagès  acumulat  en les Caixes cap a la indústria  a través de crèdits;  àmplia 

participació del sector agrari en el comerç exterior, que hauria proporcionat les divises 

necessàries  per  a  la  compra  d'elements  per  a  la  indústria,  etc.  Un  cop  la  indústria 

comença a funcionar a bon ritme, el camp deixa d'exportar capital cap a la ciutat, i passa 

a aportar-hi mà d'obra. A partir d'aquí, la relació abans descrita s'inverteix: ara és la 

indústria que acumula el capital que, empès per una política oficial de crèdit barat a 

l'agricultor,  es  traspassa  cap  a  l'agricultura  perquè  aquesta  mecanitzi  les  seves 

explotacions i produeixi, en un nivell suficient, els aliments necessaris per a la ciutat. A 

més, amb una política de preus proteccionista per a l'agricultor i el ramader, es procura 

262 Ibid. Pàg. 384. Quad. 4.
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reordenar  els  cultius per manera de produir  menys aliments de subsistència,  com el 

cereal panificable, i en canvi més aliments destinats a un poder adquisitiu més elevat, 

com la carn.263

4.2. Aspectes ideològics

Malgrat les diferències, tot sovint partidistes o de matís, que enfrontaven durant 

els anys previs a la guerra civil les diferents dretes entre si (el carlisme, els monàrquics 

conservadors, la dreta radical o renovadora, els socialcatòlics, els feixistes), el cert és 

que,  pel  que  fa  al  model  econòmic  que  preconitzaven,  les  desavinences  es 

desdibuixaven a l'entorn d'un sol concepte: el corporativisme. Fos per la via que fos, 

totes les dretes havien acabat confluint en aquesta doctrina, de recent elaboració, com a 

instrument  renovador  de  l'organització  econòmica  de  les  societats  del  segle  XX.264 

Abans de tractar directament sobre l'agrarisme franquista, cal fer doncs esment de les 

seves  arrels  ideològiques  de  preguerra.  L'estat  corporatiu  n'era  una;  l'altra  era,  com 

veurem, el projecte de reforma del camp que elaboraren i propugnaven els falangistes 

durant la segona república.

El  corporativisme  havia  tingut  un fort  desenvolupament  teòric  a  partir  de  la 

dictadura de Primo de Rivera, essent-ne, de fet, el seu ministre Aunós un dels principals 

propagandistes.  En  paraules  seves,  davant  el  fracàs  de  l'estat  liberal  sorgit  de  la 

revolució francesa, i de l'amenaça que suposava el  comunisme, nascut també com a 

263 NAREDO, J. M. Op. Cit. Pàg. 237-269.
264 Per a un repàs dels principals grups de dreta opositors durant la II República: PAYNE, S. Op. Cit. 

Pàg. 59-78.
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oposició del primer, per a la civilització occidental, hauria anat prenent cos la idea:

«del  Estado corporativo -diferente  substantivamente  del  Estado individualista  y  del  
Estado socialista-, que no quiere darlo todo al individuo ni reconocerle como único  
factor capaz de decidir sobre sus destinos, ni quiere que el Estado lo sea todo, sino que  
pretende  que  el  individuo  actúe  concentrando  su  actividad  dentro  de  los  Cuerpos  
especializados y representativos de su categoría de trabajo, y que estos Cuerpos vayan  
a confluir en la organización y ordenación del Estado».265

En uns termes semblants s'expressava Azpiazu en un obra reeditada en diverses 

ocasions, quan afirmava que una societat  «formada por una trama de organizaciones  

intermedias entre el  individuo y la suprema sociedad civil,  coronada por el Estado,  

vendría a ser una sociedad corporativa».266

Tot  i  que  els  teòrics  del  corporativisme  advocaven  per  la  constitució  de 

corporacions  en  tots  els  àmbits  de  la  vida  humana,  estava  clar  que  el  punt  calent 

d'aquesta doctrina era el del món econòmic i professional, i, amb ell, el fenomen del 

conflicte social o de classes. Quant a aquest aspecte, Azpiazu dedica nombroses pàgines 

a defensar la capacitat pacificadora i harmonitzadora que, en base als preceptes cristians 

de solidaritat i amor al proïsme, i fent gala d'un llarg reguitzell d'encícliques papals i de 

cites  dels  sants  pares  de  l'Església,  haurien  de  representar  les  corporacions  un  cop 

creades;267 i Aunós, més pragmàtic, ho expressa de forma més explícita:

«las corporaciones de trabajo encierran en su seno todos los elementos productores del  
país,  [y el Estado corporativo] diríamos que es un Estado cuya finalidad primordial  
consiste en el trabajo y la producción y, por tanto, organizado para que las actividades  
humanas  [...] se desarrollen beneficiando de la mayor y mejor manera posible a la  
colectividad, consituída por la suma ordenada de elementos productores que integran y  
compendian los valores reales de un país».268

I  no  dubta  a  atribuir  a  tal  estat  tres  característiques  principals:  sentit  de  la 

disciplina, perquè presideixi i orienti les corporacions, jerarquia, i ordenació funcional 

265 AUNÓS, E. El Estado Corporativo. Madrid: Talleres Gráficos de E. Giménez, 1928. Pàg. 11-12.
266 AZPIAZU, J. El Estado Corporativo. Madrid: Razón y Fe, 1940. Pàg. 117.
267 Ibid. Pàg. 37-76.
268 AUNÓS, E. Op. Cit. Pàg. 14-15.
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(o orgànica, com es diria trenta anys més tard).269

En efecte, la gran amenaça que suposava la revolució social, va portar a la dreta 

a una renovació del seu ideari per incorporar-hi vies de pacificació del conflicte generat 

per  la  desigualtat  d'accés  als  recursos  econòmics.  I  aquestes  vies  serien  el 

corporativisme,  que  dilueix  la  lluita  de  classes  en  un  sol  organisme,  enfront  del 

sindicalisme de classe, i un estat fort:

«el Estado, en vez de mendigar la paz de los sindicatos, se erige en árbitro y poder  
soberano, sienta la ley social, establece la norma jurídica a que han de someterse las  
partes en litigio y trata de organizar las profesiones».270

Amb  tot,  però,  els  teòrics  del  corporativisme  dels  anys  de  preguerra,  tot  i 

declarar, com també feien els feixistes, que la seva era un doctrina situada a mig camí 

entre l'antiquat estat liberal i l'opressor estat comunista, no renunciaven als principis 

bàsics  de  l'economia  capitalista:  la  propietat  privada  i  el  lucre  personal.  Totes  les 

perspectives de la dreta renovadora europea dels anys d'entreguerres, especialment el 

feixisme, eren, doncs, postures defensores del capitalisme com a model econòmic, això 

sí:  purificat  aquest  d'elements  suposadament  perturbadors  i  antisocials.  Enfront  del 

capitalisme liberal, el feixisme representava la tendència més estatista i reglamentista 

del  capitalisme,  essent,  per  regla  de  tres,  aquest  model  econòmic  anàleg  al  que  el 

bolxevisme rus representava per al  socialisme, que també tenia les seves tendències 

menys  estatistes,  quan no directament  antiestatistes,  com ara  el  moviment  llibertari. 

Azpiazu ho explica clarament:

«presupóngase  la  sociedad  dividida  en  corporaciones  compuestas  económica  y  
socialmente de operarios y propietarios; unidos todos ellos con la finalidad de regular  
su  propia  producción,  trabajar  de  común  acuerdo  y  repartir  después,  conforme al  
trabajo y capital,  sus productos. La corporación ha de resolver de la marcha de la  
propiedad,  de  la  aplicación  de  sus  principios  conforme  al  bienestar  de  toda  la  

269 Ibid. Pàg. 16-17.
270 Ibid. Pàg. 30.
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sociedad,  dejando,  desde  luego,  al  individuo  la  libertad  de  empresa,  pero  
condicionándola de manera que nunca pueda dañar a la  sociedad,  y  nunca pueda  
romper el vínculo de la función individual y social de la misma».271

No és, però, el corporativisme una doctrina plenament estatista, o almenys en no 

totes les seves versions, i sobre aquest punt descansaran les principals rivalitats entre 

grups socialcatòlics i falangistes purs durant el franquisme. Azpiazu, jesuïta, és molt 

recelós  de  la  postura  que  l'estat  hauria  de  mantenir  envers  les  corporacions 

econòmiques: rebutja, en virtut de la màxima catòlica “más sociedad y menos Estado”, 

les  doctrines al  seu parer  exageradament  estatistes  de Hitler  i  Mussolini,  tendents  a 

entroncar les corporacions de treball en l'estat, i a aquest últim li atorga un paper de 

moderador  de l'activitat  de les  diferents  corporacions  i  de sancionador de les  seves 

decisions, a més de ser l'òrgan que haurà de vetllar pel compliment del bé comú.272 Vist 

d'aquesta manera, i amb la perspectiva de la política econòmica desplegada pel règim, 

no sembla que les demandes d'Azpiazu en aquest sentit acabessin tenint gaire ressò: 

d'entre un corporativisme de signe més estatista (el propi del feixisme), i un de més 

“autonomista” (el propi de la dreta catòlica, i també del carlisme), el règim decantà la 

balança decididament cap al primer costat.

Sens  dubte,  els  falangistes  van  adoptar  el  corporativisme  com  a  doctrina 

econòmica pròpia, per bé que canviada de nom, i sovint defensada amb una retòrica 

obrerista força diferent de la desplegada per Aunós, Azpiazu o els carlins. De fet, el 

falangista  Onésimo  Redondo  definia  els  sindicats  com  una  «resurrección  gran 

industrialista de los gremios»,273 i els concebia d'aquesta manera com una organització 

corporativa  més.  Tot  i  que  la  prosa  d'Onésimo Redondo no era  gaire  amiga  de les 
271 AZPIAZU, J. Op. Cit. Pàg. 170-171.
272 Ibid. Pàg. 218-220.
273 REDONDO, O.  El Estado Nacional. Madrid: Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de  

F.E.T. y de la J.O.N.S., 1938. Pàg. 29.
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qüestions  pràctiques,  ni  tan  sols  de  les  qüestions  més  concretes  i  escabroses  de 

l'organització econòmica (els seus grans temes són sempre la pàtria, la joventut o la 

milícia), creiem que les idees estaven clares al respecte. Així doncs, el febrer de 1932 

escriuria:

«el  nacionalismo  debe  ser  ampliamente  popular  y,  desde  luego,  revolucionario.  Su  
esencia,  en este  aspecto,  es  el  sindicalismo antiburgués -ordenación forzosa de las  
fuerzas productoras en un sistema corporativo fuertemente vigilado por el Estado- y a  
la  vez  antimarxista,  porque  excluye  las  bárbaras  ilusiones  de  una  proletarización  
completa de la sociedad».274

L'altre gran pare del feixisme espanyol, Ramiro Ledesma Ramos, desplegava un 

ideari anàleg al llarg de les pàgines de la revista JONS (1933-1934). Així, per exemple, 

quan el  juny de  1933 escrivia  de  forma sistematitzada  quins  eren  els  principis  que 

havien de conformar “nuestra revolución”, afirmava que mitjançant un règim nacional 

de sindicats l'estat seria capaç d'establir un  “riguroso control” en les operacions del 

capital industrial i financer, portant així les JONS «calor nacional a los hogares, pero  

también eficacia sindicalista, seguridad económica»;275 i el novembre d'aquell mateix 

any  dedicava  un  article  sencer  a  explicitar  quina  era  la  naturalesa  del  seu  model 

corporatiu, o  «como en las JONS decimos, un Estado nacional-sindicalista»,276 de la 

següent manera:

«suelen pedir ellos [los sindicatos obreros] la nacionalización de ciertos servicios, de  
determinadas  zonas  de  la  producción,  pero  nadie  en  su  seno  les  ha  planteado  la  
imperiosidad de nacionalizarse los mismos sindicatos, es decir, de situar su lucha y su  
carácter en un plano nacional de servicio a España y a su economía».277

Els falangistes veien en l'articulació sindical de l'estat (o, altrament dit,  en la 

seva configuració corporativa),  la solució als  grans problemes econòmics del  país,  i 

274 Ibid. Pàg. 33.
275 LEDESMA RAMOS, R. Escritos políticos-JONS, 1933-1934. Madrid: Trinidad Ledesma Ramos, 

1985. Pàg. 81.
276 Ibid. Pàg. 147.
277 Ibid. Pàg. 150.
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l'instrument més eficaç per acabar amb la violència generada per la lluita de classes. És, 

doncs, un corporativisme vertical o unitari: vol integrar patrons i treballadors en una 

mateixa institució. Aquesta era la principal crítica que llançaven els falangistes a les 

Corporacions articulades per Mussolini a Itàlia:

«no gustaba José Antonio o no tenía fe en una organización corporativa de este género,  
manteniendo dos ramas: una de empleadores y otra de empleados. Gustaba, en cambio,  
de la solución corporativa integral, desmontando el sistema dualista y convirtiendo a la  
Corporación  gremial,  laboral,  del  trabajo  y  la  producción,  en  un  organismo  vivo,  
completo,  totalista,  al  servicio del  interés económico,  del  interés  social,  del  interés  
nacional».278

El corporativisme de Ledesma Ramos i de José Antonio, així com el dels altres 

feixistes, és estatista, i ho és en el sentit de voler incorporar o integrar en l'estat, a través  

de  la  corporació  o  el  sindicat,  tots  els  elements  que  intervenen  en  la  producció, 

entengui's:  el  capital,  per  a  limitar-ne  els  excessos  antisocials,  per  doblegar-lo  a  la 

voluntat  de  l'“interès  nacional”,  i  el  treball,  per  reeducar-lo  en  el  sentit  de  la 

identificació nacional, i al mateix temps per protegir-lo davant dels abusos del primer. I 

és per això que els feixistes clamaven a favor d'un estat totalitari: no entenien aquest 

com un estat de força tal que sotmet i domina els individus en tots els aspectes de la 

vida social, sinó com un estat capaç d'integrar-los en una missió única, en un objectiu 

final que hauria de ser la unitat i la grandesa nacional.

L'estat  corporativista  o  nacional-sindicalista  que  propugnaven  els  falangistes 

havia de tenir, doncs, aquest sentit: l'estat no domina el sindicat, ni el domestica, ni s'hi 

imposa: se'n serveix. L'estat és, pels feixistes (sempre respectuosos amb la propietat i, 

fins a cert grau, la lliure empresa, mentre aquestes no atemptin contra els interessos 

directes  de  l'estat)  l'actor  principal  i  protagonista  (que  mai  únic)  de  l'activitat 

278 FUENTES IRUROZQUI,  M.  El  pensamiento  económico  de  José  Antonio  Primo  de  Rivera.  
Madrid: Capel, 1957. Pàg. 161.
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econòmica.  En  aquest  sentit,  Ledesma Ramos  li  dibuixava  un  paper  fonamental  en 

l'Espanya  que  hauria  de  sortir  de  la  revolució  nacional-sindicalista:  «el  Estado 

nacional-sindicalista se propone resolver el problema social a base de intervenciones  

reguladoras, de Estado, en las economías privadas»;279 i continuava argumentant:

«en  España  hay  una  necesidad  insoslayable,  y  es  la  de  traspasar  al  Estado  la  
responsabilidad y  la  tarea  histórica  de  ser  él  mismo quien,  sustituyendo al  capital  
privado o valiéndose de éste como auxiliar obligatorio a su servicio,  incremente la  
industrialización con arreglo a la naturaleza de nuestra economía. [...] Sin vacilación 
alguna, pues, camaradas, debe enlazarse el problema de la revolución nacional con el  
de la adopción franca y audaz por el Estado de un papel rector y preponderante en las  
tareas económicas mencionadas».280

Fins aquí el  marc teòric comú amb què els  diferents sectors de la  dreta van 

arribar fins a la guerra civil. Com hem vist, hem mirat de ressaltar-ne les similituds: al  

cap i a la fi, si tots aquests sectors diferents van estar en un mateix bàndol era perquè les  

semblances que els unien pesaven més que els matisos que els separaven; en economia, 

les  semblances  eren  el  corporativisme,  tot  i  que  amb  perspectives  lleugerament 

diferents. Ara bé: què hi ha del cas concret de la política agrària? Quines idees maneja la 

dreta fins a la guerra civil? Quines idees acabarà adoptant el règim? Quant a aquest punt 

concret, creiem poder afirmar que un dels projectes agraris més sòlids i desenvolupats 

de  tot  l'espectre  de  la  dreta  era  el  del  falangisme,  i  fou  aquest  precisament  el  que 

impregnarà  i  dirigirà  l'actuació  del  Ministeri  d'Agricultura  franquista  durant 

pràcticament tota la  seva existència.  Pensem-ho des d'una altra  banda:  ni  carlins,  ni 

cedistes, ni els prohoms de la Lliga tenien per al camp cap altre projecte més que el 

manteniment de l'statu quo. Vegem el desenvolupament i l'evolució del projecte agrari 

falangista/franquista en el seu nivell ideològic.

279 Ibid. Pàg. 239.
280 LEDESMA RAMOS, R. ¿Fascismo en España? Discurso a las juventudes de España. Barcelona: 

Ariel, 1968. Pàg. 244-245.
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El principal definidor de les línies mestres de l'agrarisme falangista fou, per la 

seva claredat expositiva i la seva posterior difusió, José Antonio Primo de Rivera. Tot i 

provenir  del  camp,  i  d'haver  participat  en  el  “Sindicato  Remolachero”,  Onésimo 

Redondo mai va elaborar una doctrina agrària completa i coherent; Primo de Rivera, en 

canvi, per la seva doble condició d'advocat i de diputat a Corts, tenia un coneixement 

més ampli i diacrònic del problema de la “reforma agrària” a Espanya, i la seva posició 

davant els  problemes econòmics i  socials  del camp era una de les més clares i  ben 

definides de tota la seva doctrina.281

Les seves idees al  respecte queden clarament exposades en els discursos que 

pronuncià els dies 23 i 24 de juliol de 1935 a les Corts espanyoles arran del debat sobre 

la llei de reforma agrària. Primo de Rivera propugnava una reforma agrària general que 

reordenés les explotacions seguint un criteri de racionalitat en els cultius (a cada tipus 

de terra, el cultiu que correspongui), i que adeqüés aquestes explotacions a l'oferta de 

mà d'obra real del país, per la via de l'assentament de nova pagesia, o per la via de 

l'expulsió d'agricultors de terres incultes o de baix rendiment:

«Hay  que  empezar  en  España  por  designar  cuáles  son  las  áreas  habitables  del  
territorio nacional [...] y dentro de estas áreas habitables hay que volver a perfilar las  
unidades de cultivo. No es cuestión de latifundios ni de minifundios; es cuestión de  
unidades económicas de cultivo. Hay sitios donde el latifundio es indispensable.  [...] 
Hay sitios donde el minifundio es una unidad estimable de cultivo. [...] Y establecidas el  
área  habitable  y  cultivable  y  la  unidad  económica  de  cultivo,  hay  que  instalar  
resueltamente a la población de España sobre esa área habitable y cultivable; hay que  
instalarla resueltamente, y hay que instalarla [...] revolucionariamente».282

En una traducció pràctica,  Primo de Rivera està  pensant  en una solució mai 

socialitzant,  i  en aquest sentit  mai repartidora ni molt  menys col·lectivitzadora; està 

pensant  en  “amputacions”  o  expropiacions  parcials  d'aquells  latifundis  que  tinguin 

281 FUENTES IRUROZQUI, M. Op. Cit. Pàg. 95.
282 PRIMO  DE  RIVERA,  J.  A.  Obras  completas.  Madrid:  Delegación  Nacional  de  la  Sección  

Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., 1954. Pàg. 633-634.
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terres  en  excés,  en  reunificacions  d'aquells  minifundis  excessivament  petits  o 

parcel·lats, i en colonitzacions ordenades i dirigides per l'estat. Insisteix en el tema uns 

mesos després, durant el segon Consell Nacional de Falange (17 de novembre de 1935):

«una gran parte de España es inhabitable, es incultivable.  [...] Lo primero que tiene  
que hacer una reforma agraria inteligente es delimitar las superficies cultivables de  
España [...] y las superficies que pueden ponerse en cultivo con las obras de riego que  
inmediatamente hay que intensificar. [...] Los cultivos de regadío o los cultivos de tierra  
en zona húmeda: éstos han de parcelarse para constituir la unidad familiar; pero como  
ocurre que en muchas de esas tierras se ha exagerado la parcelación y se ha llegado al  
minifundio antieconómico,  lo  que en muchos  casos será parcelación,  en otros  será  
agrupación».283

Si  parcel·lació,  agrupació  i  assentament  són  els  grans  pilars  de  l'agrarisme 

falangista,  aquesta  doctrina  havia  de  venir  reforçada  per  una  sèrie  de  disposicions 

addicionals que acceleressin la reforma o milloressin el nivell de vida dels agricultors, 

recollides en l'escrit, també del novembre de 1935, aparegut a  Arriba i dirigit  “A los 

labradores”:

«organización de un verdadero crédito agrícola, que prestará al labrador dinero con  
facilidades y bajísimo interés sobre garantía de sus cosechas y le redimiera de este  
modo de la usura y el caciquismo. [...] Difusión de la enseñanza agrícola y pecuaria,  
llevándola hasta el mismo campesino para orientar y aumentar su capacidad técnica.  
[...] Política arancelaria enérgica de los productos  del  campo,  sacrificados muchas  
veces  a  la  defensa  de  industrias  artificiales  e  inutiles.  Aceleración  de  las  obras  
hidráulicas, llamadas a fertilizar tantas tierra sedientas».284

Els  pilars  principals  de  la  reforma  agrària  falangista  estaven,  doncs,  clars: 

parcel·lació  de  latifundis,  concentració  parcel·lària  de  minifundis,  colonització, 

ordenació  de  cultius,  crèdit  abundant,  formació  tècnica,  proteccionisme,  obres 

hidràuliques, i corporativisme professional. L'objectiu? La superació de la conflictivitat 

social al camp espanyol, i la modernització de l'agricultura.

Val a dir que aquests objectius eren compartits pels models de reforma agrària 

283 Ibid. Pàg. 718.
284 FUENTES IRUROZQUI, M. Op. Cit. Pàg. 109-110.
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que preconitzaven republicans d'esquerres o socialistes;  diferien en les vies:  com de 

lluny estava aquesta reforma de l'expropiació total de latifundis, dels repartiments de 

terres en lots individuals, de l'explotació sindical o en comú de les terres de conreu, i, 

fins i tot,  de l'immobilisme típic d'hisendats i latifundistes absentistes encallats en la 

mentalitat caciquil i  rendista de l'Espanya de la restauració. No era, evidentment, un 

projecte de reforma social de la terra: no s'atacava el principi de propietat, ni la renda 

agrària; era més aviat una reforma de tipus tècnica, preocupada més per la consecució 

d'una agricultura moderna que d'una agricultura igualitària.

No és d'estranyar, doncs, que fossin aquests els preceptes que guiessin el règim 

en el  moment de bastir  una nova estructura política per a l'agricultura. Pràcticament 

totes les actuacions en aquest  àmbit,  i  totes les directrius de política agrària que es 

desenvolupen en el si del règim des de l'esclat de la guerra civil i ben bé fins a la mort  

de Franco, responen a aquests preceptes o els tenen com a referent. I més tenint en 

compte  que  els  principals  protagonistes  de  la  política  agrària,  els  ministres 

d'Agricultura, foren destacats falangistes de primera hora, almenys aquells que deixaren 

una petja més clara i definida en la seva actuació ministerial.

Raimundo Fernández Cuesta, ministre de febrer de 1938 a agost de 1939, amic 

personal de José Antonio i mà dreta seva en el partit des dels moments fundacionals 

mateixos, representava l'ala continuista i integrista de Falange, i imprimí en el Ministeri 

una línia d'actuació de la que ja mai més es desfaria. Després d'un interval presidit per 

Joaquín Benjumea (agost de 1939 a maig de 1941), personatge de caire més tècnic, 

desvinculat de Falange, però continuista en la seva actuació envers el ministeri anterior, 

el càrrec de Ministre d'Agricultura passà a les mans de Miguel Primo de Rivera (maig 
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de 1941 – juliol de 1945), germà i, diríem, deixeble intel·lectual de José Antonio.

Carlos  Rein  Segura,  ministre  de  juliol  de  1945  a  juliol  de  1951,  i  Rafael 

Cavestany,  ministre  de  juliol  de  1951  a  febrer  de  1957,  comparteixen  ambdós  una 

militància “de primera hora” en la Falange, i una fe absoluta en els seus postulats agraris 

donada la  seva condició d'enginyers agrònoms;  si  el  primer escapa a la  reordenació 

ministerial posterior a la Segona Guerra Mundial, que tendeix a donar preeminència als 

sectors  catòlics,  el  segon  continua  i  aprofundeix  l'obra  reformadora  en  un  sentit 

falangista  de  l'agricultura  des  del  Ministeri,  per  exemple,  posant  en  marxa 

definitivament la concentració parcel·lària.

Cirilo Cánovas (febrer de 1957 – juliol de 1965), Adolfo Díaz Ambrona (juliol 

de  1965  –  octubre  de  1969),  i  Tomás  Allende  García-Baxter  (octubre  de  1969  – 

desembre  de  1975)  ja  representen  el  que  podríem anomenar  la  clàssica  tecnocràcia 

franquista: no són nomenats pel seu “color” polític, sinó per la seva suposada capacitat 

o  afinitat  tècnica  a  l'hora  de  dirigir  el  ministeri  corresponent;  no  vol  dir  això  que 

estiguin  desvinculats  de  Falange:  són  personatges  que,  sense  ser  camisas  viejas 

estrictes,  s'apropen  al  partit  i  a  la  política  només  a  partir  de  l'esclat  de  la  guerra. 

Evidentment,  això  no  representa  un  canvi  absolut,  potser  sí  un  matís,  en  la  línia 

d'actuació  agrària  del  règim:  les  directrius  estan  definides  des  de  fa  vint  anys,  les 

estructures estan muntades, i els referents segueixen essent clars: una línia reformista 

tècnica a l'estil de José Antonio, i una actuació ministerial tot sovint referenciada en 

l'estil racional i pragmàtic de Cavestany pel cas de Cánovas, de qui era amic i en qui 

reconeixia el mestratge, o de López Rodó pel cas d'Allende: «me obligó a sumergirme 

en otro mundo, el mundo de la administración, espoleándome con su amistad y con su  
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ejemplo de incansable trabajador».285

Encara més: tot i no ser aquests tres últims ministres  camisas viejas, el cert és 

que la seva formació ideològica i política passa sempre per l'actuació o la participació 

en els principals organismes agraris del règim, produint-se entre aquests i els nostres 

protagonistes una necessària identificació personal de la que ja mai es desfarien: Cirilo 

Cánovas desenvolupa durant la guerra el càrrec de Jefe de la Zona de Vanguardia del  

Servicio de Recuperación Agrícola, i després assumeix una delegació regional del INC; 

Adolfo  Díaz  Ambrona  participa  directament  en  la  Comisión  Permanente  de  la  

Dirección del Plan Badajoz, i presideix la  Comisión Transformadora de Regadíos del  

Plan de Desarrollo; per últim, Allende, entre altres càrrecs com ara el de procurador a 

Corts,  s'ocupa  directament  de  la  Jefatura  de  la  Hermandad  Sindical  Nacional  de  

Labradores y Ganaderos, un cop aquesta és creada el 1962. Segurament, no hi ha cap 

ministeri  en  tota  l'era  franquista  dipositari  d'una  coherència  interna,  tant  a  nivell 

ideològic com a nivell institucional, tan clara com la del Ministeri d'Agricultura.286

Que durant la guerra s'adoptà el programa de reforma agrària falangista com a 

propi del règim que s'està configurant en el bàndol nacional, no hi ha dubte. L'elevació 

dels punts de Falange a rang de punts fonamentals  del  Movimiento,  i  la reserva del 

Ministeri d'Agricultura a Falangistes “purs”, així ho demostren. Els punts 17 a 22 del 

Movimiento recollien els  principals preceptes joseantonians  pel  camp espanyol,  amb 

algun afegit referent a la repoblació forestal i la recuperació dels béns comunals.287

Fernández Cuesta, per la seva banda, declarava (4 de març de 1938), en plena 

285 EQUIPO MUNDO. Los 90 ministros de Franco. Barcelona: Dopesa, 1971. Pàg. 306.
286 Per a la descripció completa dels perfils ideològics, polítics i personals d'aquests vuit ministres,  

així com de la seva trajectòria i actuació en els diferents mecanismes de l'estat, veure: EQUIPO 
MUNDO. Op. Cit. Pàg. 52-53, 76-77, 101-102, 146-147, 164-165, 202-203, 258-262 i 306-307.

287 PRIMO DE RIVERA, J. A. Op. Cit. Pàg. 342-343.
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guerra i  unes  setmanes després  del  seu nomenament  com a  ministre,  en un discurs 

pronunciat a Valladolid en un acte per l'aniversari de la fusió de FE i les JONS, les que 

anaven a ser les seves principals línies d'actuació al capdavant del Ministeri:

«estoy decidido, con el ritmo que las circunstancias permitan, a convertir en realidad el  
programa de Falange para dar cumplimiento a los deseos del Caudillo, al pensamiento  
de José Antonio y a mi convencimiento de que mientras en el  campo no impere la  
justicia  social  de  que  tanto  se  habla  en  España,  no  podrá  haber  la  solidaridad y  
convivencia que todos deseamos».288

Continuava  el  discurs  justificant  la  seva  principal  actuació,  la  creació  del 

Servicio Nacional del Trigo (SNT):

«no se puede imponer una justa distribución de beneficios sin que éstos existan, y para  
que existan los primeros, lo que hace falta es revalorizar los precios, y ello se ha de  
conseguir  limitando  la  acción  de  los  intermediarios.  Disciplinando  estos  precios,  
mediante una limitación de la intervención de los intermediarios, realizando la renta  
por  organismos  sindicales,  con  lo  cual  el  productor  tendrá asegurada la renta  del  
producto  a  un  precio  remunerador,  el  trabajador  o  el  obrero  lo  que  en  justicia  le  
corresponda y el consumidor seguirá pagando lo mismo [...], y estas no son fantasías ni  
quimeras: ahí tenéis el servicio del trigo, al que ha seguido el del maíz, al que pronto  
seguirán otros varios y que demuestran prácticamente cuanto os acabo de decir. Y no  
se arguya que eso es estatificar servicios como algunos objetan; la iniciativa particular  
se  mantiene  y  ampara;  lo  único  que  se  hace  es  conservar  los  precios  entre  tasas  
mínimas y máximas, para impedir fluctuaciones anárquicas y perjudiciales».289

La guerra no aconsellava de moment cap actuació de més envergadura,  però 

Ferández  Cuesta  ho  deixava  molt  clar:  calia,  en  un futur,  aprofundir  en la  reforma 

agrària,  tal  com  «ya  la  esbozó  magistralmente  José  Antonio  a  grandes  rasgos»: 

parcel·lació dels regadius, conversió de terres de secà en regadius, determinació de les 

classes de conreus aptes per a cada zona, instal·lació de colons en noves terres, millores 

tècniques de les finques, etc.290

Durant  els  anys  quaranta el  discurs  agrarista  tenia  un pes  predominant  en la 

propaganda del règim i en els discursos dels seus dirigents.291 El Movimiento Nacional 
288 FERNÁNDEZ CUESTA, R. Discursos. Madrid: Editora Nacional, 1942. Pàg. 102-103.
289 Ibid. Pàg. 103.
290 Ibid. Pàg. 104.
291 Existeixen  diversos  exemples  gràfics  d'aquesta  propaganda  en  el  cartellisme  oficial.  En  el  
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es  vol  plenament  identificat  amb  el  camp,  amb  el  camperol,  i  amb  els  valors 

suposadament “eterns” que aquest sustenta: pàtria, família, treball, tradició, catolicitat... 

S'idealitza la separació entre el món rural i l'urbà, atribuint-li a aquest la decadència 

moral pròpia de les societats industrials i liberals, i també l'origen de tots els mals per a 

l'agricultura:  la  usura,  la  no correspondència  entre  el  nivell  de  vida  rural  i  urbà,  la 

descompensació  entre  els  serveis  prestats  pel  camp  a  la  ciutat  i  viceversa.292 Les 

jerarquies  clamaven  sempre  en  favor  dels  nous  organismes  que  s'anaven  creant 

gradualment, i de les seves lleis corresponents; i és coneguda la recurrent atribució dels 

errors i els problemes de la política agrària dels quaranta al mal temps, a la  pertinaz  

sequía,  o  a  la  immoralitat  dels  especuladors  i  usurers.293 El  Delegado  Nacional  de  

Sindicatos donaria  per  clausurada  la  I  Asamblea  Nacional  de  las  Hermandades  

Sindicales de Labradores y Ganaderos amb unes paraules prou clares (la  Hermandad 

era l'organisme sindical franquista per al camp. Se'n constituïa una a cada municipi, i 

enquadrava a tots els pagesos de la població.  Era, doncs, la secció agropecuària del 

sindicat vertical. A través d'ella, el règim exercia el control sobre la població rural i, al  

mateix  temps,  vehiculava  la  seva  política  agrària,  des  de  la  imposició  de  plans  de 

sementera fins a la concessió de subvencions per a llavors i adobs). Vegem-les:294

repositori digital de fons gràfics i fotogràfics Memòria Digital de Catalunya, és possible consultar-
ne alguns de prou eloqüents. Veure, per exemple, la imatge 4.2.1, reproduïda en Pàg. 355, que  
presenta un cartell de Teodoro Delgado en el qual s'aprecia un camperol de pell cremada, però port 
i vestir senyorívol, carregant unes saques de “trigo” sota l'empara d'un omnipresent “decreto”.

292 VELASCO MURVIEDRO, C. “El pensamiento agrario y la apuesta industrializadora en la España 
de  los  cuarenta”.  Agricultura  y  Sociedad.  Núm.  23.  Madrid:  Ministerio  de  Agricultura,  
Alimentación y Medio Ambiente, 1982. Pàg. 239-253.

293 BARCIELA,  C.  “La  modernización  de  la  agricultura  española  y  la  política  agraria  del  
franquismo”. A: MORENO FONSERET, R.; SEVILLANO CALERO, F. (ed.).  El franquismo:  
visiones y balances. Alacant: Universitat d'Alacant, 1999. Pàg. 233-234.

294 Un estudi més particularitzat en l'apartat corresponent que hi dediquem en aquesta tesi. En aquesta 
secció,  centrada  en  els  aspectes  ideològics  de  l'agrarisme  franquista,  ens  interessa  només  la  
doctrina que elaboren i/o contribueixen a assentar les Hermandades des de les seves respectives 
assemblees o publicacions.
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«[el hambre] es producida por circunstancias fatales económicas que conocemos todos  
y  que  no  debemos  perder  un  solo  instante  de  cuenta  y  consideración,  pero  es  
indiscutible que de estas privaciones hemos de tener una parte proporcional y justa  
todos  los  españoles.  Es  terrible  que  en  este  período de  escasez  es  cuando se  han  
realizado  mas  rápidamente  grandes  fortunas,  y  en  esa  lista  no  figura  un  solo  
campesino».295

Amb tot, sembla que els agricultors (entengui's: els agricultors de pes, destacats 

propietaris, amb ressò en els Sindicats sectorials corresponents i en les Hermandades) 

no  acabaven  de  sentir-se  còmodes  amb  tot  l'entramat  d'organismes  i  normatives 

interventores  creades  durant  la  postguerra  a  Espanya.  Si  els  grans  productors 

cerealícoles havien donat suport a Franco i havien clamat per alguna mena de protecció 

davant les greus fluctuacions de preus que patien les seves collites, ara dubtaven sobre 

la idoneïtat d'uns cupos de lliurament excessivament restrictius, del monopoli del SNT, i 

d'uns preus de taxa insuficientment remuneradors.

Les  principals  reclamacions  polítiques  fetes  pels  representants  d'aquests 

agricultors en la primera assemblea d'Hermandades (1946) van en el sentit d'apujar els 

preus de taxa del cereal d'entrega obligatòria al SNT, i d'assolir certes liberalitzacions 

quant a la producció i la comercialització d'aquest producte. Escoltem-los:

«en  la  discusión  [sobre  “política  de  precios”] interviene,  primeramente,  el  
representante de la Hermandad de Saldaña (Palencia)  [...] reclamando una solución  
rápida en cuanto a la eliminación de intermediarios y Organismos inútiles.  [...] El  
representante de Valencia de Alcántara (Cáceres) lee un estudio en el que recuerda el  
fracaso de las disposiciones sobre tasas establecidas en épocas anteriores; afirma que  
una de las causas fundamentales del alza actual de precios procede del gran número de  
Organismos  que  intervienen  los  artículos  alimenticios  entre  el  productor  y  el  
consumidor».296

A més, fan públiques altres consideracions sobre la necessitat de flexibilitzar la 

importació  de  fertilitzants  i  d'abaratir  els  costos  de  la  llavor  de  compra.297 Per 
295 SERVICIO  NACIONAL  DE  HERMANDADES.  I  Asamblea  Nacional  de  Hermandades  

Sindicales  de  Labradores  y  Ganaderos.  Conclusiones.  Madrid:  Servicio  Nacional  de  
Hermandades, 1946. Pàg. 13.

296 Ibid. Pàg. 23.
297 Íd.
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pràcticament tots els productes del camp, com ara Frutos, Vid, Olivo, Azúcar, Madera, o 

Cereales, les  reclamacions  van  en  el  mateix  sentit:  protecció?  Sí.  Intervenció  i 

regulació? Sí. Preus de taxa? Sí. Però també volen, d'una banda, una racionalització i 

unificació del funcionament dels organismes que controlen els mecanismes de taxació i 

distribució del producte; i de l'altra, l'elevació dels preus fins a uns nivells remuneradors 

per als agricultors.

En les conclusions que es publiquen de les diferents ponències presentades en 

aquesta assemblea, i com no podia ser d'una altra manera, es reclama al govern una 

acció decidida en favor de les grans obres de reforma agrària: la colonització, el crèdit, 

la  política  hidràulica,  l'ensenyament  agrícola...  Tots  ells  elements  de  la  doctrina 

joseantoniana.298 Però la nota de disconformitat (i entengui's bé: és una disconformitat 

matisada,  sempre  provinent  de  les  pròpies  files)  es  dóna en  les  qüestions  que  hem 

esmentat. Les Hermandades reclamen:

«que  preferentemente  sean cubiertas  con las  divisas  procedentes  de  la  exportación  
agrícola aquellas necesidades mínimas del campo español. Que un tanto por ciento de  
estas divisas se empleen en la adquisición de fertilizantes con destino al cultivo de  
aquellos  productos  por  que  se  han  obtenido.  [...] Simplificar  el  actual  sistema  de  
Organismos de intervención y dirección en materia agraria, estudiando la supresión de  
unos, la reorganización de otros y fusionando los más posibles en las Hermandades  
Sindicales del  Campo.  [...] Un precio que siendo remunerador para el que produce  
sufra las mínimas e indispensables variaciones,  al  objeto de que el  consumidor no  
pague ni un céntimo más de lo que en justícia corresponde».299

El  discurs,  per  a  la  segona i  tercera assemblea  de  les  Hermandades segueix 

essent el mateix, fins al punt que cinc anys més tard, el 1951, en la IV assemblea de les 

Hermandades, vigent encara el sistema de racionament, es tornen a posar els mateixos 

temes sobre la taula. La intervenció, necessària, desitjada, pateix d'un excessiu desordre 

orgànic i administratiu, i els preus que s'ofereixen als agricultors (recordem: tenen la 

298 Ibid. Pàg. 94-99.
299 Ibid. Pàg. 84.
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paraula els grans productors cerealícoles) no es situen a un nivell mínim remunerador:

«a la inmensa mayoría de los agricultores españoles les cuesta producir el trigo más de  
lo  que  viene  pagando el  Servicio  Nacional  del  Trigo  por  el  de  cupos  forzosos  de  
entrega, y a una gran parte de esa “inmensa mayoría” no les puede compensar los  
beneficios del cupo excedente, aun en el caso de que lo tengan. [...] Si se desea que se  
produzca trigo suficiente para el consumo de los españoles es de todo punto necesario  
y urgente que los agricultores dispongan de los fertilizantes que precisen y perciban por  
el trigo un precio que cubra los gastos de producción, más el beneficio legítimo a que  
tienen derecho en relación con lo aleatorio de la empresa, capitales invertidos y el  
índice general  del  coste de la vida.  Que se produzca trigo perdiendo dinero es,  en  
realidad, poco menos que imposible. Obligar a que se haga, la mayor de las injusticias.  
Páguese al labrador por el trigo un precio justo  [...] y el labrador, con el estímulo,  
cultivará trigo sin que se le obligue, [...] y la producción, en muy poco tiempo, SOLO  
EN DOS AÑOS, con la ayuda de Dios, habremos logrado lo que tanto deseamos: pan  
para  todos  y  la  anhelada  libertad  para  nosotros.  Los  problemas  trigueros  de  la  
normalidad  puede  resolverlos  el  Servicio  Nacional  del  Trigo.  Comprendemos  la  
preocupación y el deber del Gobierno de asegurar el abastecimiento de pan, artículo  
de primera necesidad entre los que más lo sean, para la inmensa mayoría de nuestros  
compatriotas  [...].  Ahora bien;  partiendo de la  base de que nos debatimos con los  
conflictos que originan la falta de producción, hemos de examinar si el actual sistema  
de ordenación cerealista puede llegar a normalizarse o qué modificaciones debe sufrir  
para lograrlo.  [...] El  que el  sistema pueda adolecer  de los  defectos  apuntados no  
quiere decir sea necesario arbitrar nuevo sistema ordenador, sino simplemente corregir  
el actual  [...]. Sin estas condiciones previas no se gana la batalla del trigo, por más  
vueltas que se le dé».300

Les  conclusions  de  la  ponència  “Ordenación  cerealista” eren  també  clares: 

«aumento del precio oficial de tasa del trigo, centeno y escaña en sus precios bases,  

continuando las misma bonificaciones. [...] Revisión de superficies forzosas de siembra  

provinciales y locales, para la justa determinación de las individuales».301

D'altra banda, el mateix 1951, Rafael Cavestany, «un campesino de Castilla, uno  

de aquellos que estuvo al lado del Jefe Agrario en los días difíciles»,302 inaugurava la 

seva acció ministerial amb un discurs a Valladolid prou eloqüent:

«si  al  hacerme  cargo  del  Departamento  de  Agricultura  hubieran  subsistido  las  

300 JUNTA  NACIONAL  DE  HERMANDADES  SINDICALES  DE  LABRADORES  Y  
GANADEROS. Los problemas del campo español. Estudios y acuerdos de la IV Asamblea de las 
Hermandades  Sindicales  de  Labradores  y  Ganaderos.  Madrid:  Servicio  de  Información  y  
Publicaciones Sindicales de la Delegación Nacional de Sindicatos, 1951. Pàg. 54-56.

301 Ibid. Pàg. 210.
302 CAVESTANY, R. Una política agraria: discursos. Madrid: Dirección General de Coordinación, 

Crédito y Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura, 1958. Pàg. 16.

91



circunstancias que aconsejaron en su día el intervencionismo, aun contradiciendo mis  
deseos, mis gustos y mi formación, ¿qué duda cabe, señores?, ¡hubiera aconsejado el  
intervencionismo!  [...] Uno de los puntos constituyentes de nuestro Movimiento dice  
que “el Estado garantizará al agricultor un precio remunerador por sus productos que  
le permita llevar una vida holgada y digna”. Y ¿queréis decirme cómo el Estado va a  
garantizar aquello en que no interviene? La medida de la intervención es lo que hay  
que dejar al arbitrio del dirigente».303

I  continua  amb els  que  considera  els  dos  principals  eixos  d'actuació  del  seu 

ministeri: aigua i boscos; entenent per aigua l'extensió del regadiu a les grans zones de 

secà i l'assentament en elles de nou colons: la reforma joseantoniana de sempre.304

A més d'aquests elements, Cavestany, falangista convençut, intentà donar a la 

política agrària un caire més racional i modernitzador, normalitzant la situació al camp 

creada pel règim. A més d'accelerar l'obra irrigadora i colonitzadora, la “novetat” que 

suposa Cavestany al front del Ministeri d'Agricultura considerem que descansa sobre 

tres pilars: flexibilització, alleujament, del fort intervencionisme estatal en l'agricultura, 

o  en  paraules  seves:  «la  acción  del  Estado  debe  limitarse  a  suplir  la  acción  del  

particular en cuanto ésta se vea desbordada por la magnitud de una obra para la cual  

carezca  de  armamento  económico  y  técnico  o  de  instrumento  jurídico  y  

administrativo»;305 posada  en  marxa  definitivament  del  procés  de  concentració 

parcel·lària;  i  un  èmfasi  especial  en  la  mecanització  i  la  millora  tècnica  de  les 

explotacions agrícoles, és a dir el ja paradigmàtic principi, exposat en data 18 d'octubre 

de 1955 en un discurs en motiu del primer centenari de l'inici dels estudis agronòmics a 

Espanya, de “menos agricultores y mejor agricultura”.

Quant a la concentració, aquesta havia de venir  a completar,  en un dels seus 

aspectes, l'obra reformadora del falangisme. Cavestany defensava així la llei per a la 

303 Ibid. Pàg. 16-19.
304 Ibid. Pàg. 23.
305 Ibid. Pàg. 61.
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concentració davant les Cortes el desembre de 1952:

«los inconvenientes de la diseminación parcelaria son de tal entidad y de evidencia tan  
manifiesta,  que no se necesita de preparación alguna especial  para deducir  [...] es  
causa determinante de los males que  [...] pasamos a enumerar:  [i cita tota mena de 
pèrdues generades per la divisió de parcel·les: de cultius, de terrenys, de crèdits, de pau 
social,  d'esforç,  d'“intensidad de  la  vida  familar”].  [...] Por  lo  que  se  refiere  a  su  
significación política, el proyecto de Ley que se somete a vuestra aprobación responde  
al impulso creador y revolucionario del Movimiento y al compromiso de cumplir las  
declaraciones y normas programáticas de éste, recogidas y sancionadas en nuestras  
vigentes  leyes  institucionales.  [...] Frente  a  la  estampa  de  los  desfiles  de  las  
revoluciones  triunfantes,  sobre  la  devastación;  frente  al  triste  desfile  proletario  
arrastrando irredimibles cadenas de esclavitud, opongamos la estampa del campesino  
puesto en pie sobre su tierra, con una casa al fondo, a cuya puerta juegan sus hijos, y  
por encima de todos una modesta, pero divina, Cruz, meta de todos los caminos del  
espíritu, y hacia la cual nos llevan nuestra fe y nuestra ambición de españoles. Señores  
Procuradores: ¡¡Viva Franco!! ¡¡Arriba España!!».306

Certament, la posada en marxa, de forma operativa, de l'aspecte concentracionari 

de la reforma agrària de tipus falangista era esperada des de feia temps per aquest sector 

polític del règim. Com havia d'haver-hi reordenació de les unitats de cultiu sense la 

possibilitat real de concentrar-ne les més disperses? Fernández Cuesta ho recordava uns 

mesos després (21 de febrer de 1953) davant els reunits per l'assemblea d'Hermandades, 

just després de fer el Ministre el seu preceptiu discurs:

«tiene el campo español unos problemas técnicos: avance de sus métodos de cultivo, de  
aprovechamiento de su rendimiento, mejora de su producción, armónica relación con la  
industria, redistribución nacional y económica de la propiedad, tanto en el exagerado  
latifundio como en el minifundio atomizante».307

Quant a les reformes tècniques, en què estava pensant Cavestany? Doncs estava 

pensant en aplicar a Espanya els canvis que començaven a tenir lloc, segons ell mateix 

cita, en els països desenvolupats (Estats Units, Regne Unit): augment de la productivitat 

de la terra,  augment de la  inversió de capital  en la  terra,  implementació de mitjans 

mecànics de tracció i cultiu, eliminació dels extrems en la mida de les explotacions, i  

306 Ibid. Pàg. 88-95.
307 FERNÁNDEZ CUESTA, R. Afirmación falangista. Viejas y nuevas consignas. Madrid: Ediciones 

del Movimiento, 1953. Pàg. 94.
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reducció de la població activa agrària.308 Sense anar més lluny, aquests seran els canvis 

del que s'aniria coneixent com la “revolució verda”. Vegem-ho:

«frente  a  un  estado  liberal,  un  estado  que  interviene,  planifica  y  transforma  
radicalmente las condiciones en que la agricultura se desarrolla; frente a una política  
bucólica de retorno al  campo, de huerto acasarado,  la emigración de la población  
agrícola  hacia  la  industria  y  la  aparición  de  nuevas  empresas  de  tamaño  medio  
explotadas directamente con abundancia de capital; frente a la agricultura como modo  
de vivir, la agricultura de empresa con finalidad preponderantemente económica; frente  
a un campesino inculto con bajo nivel de vida, una clase media agrícola con formación  
elevada».309

Els preceptes falangistes de “reforma agrària” havien estat desenvolupats en un 

context agrícola de tipus tradicional: se'n volia modular alguns elements, com ara l'accés 

a la propietat o la mida de les parcel·les, per tal de reequilibrar el sistema. Ara, però,  

Cavestany ja intueix que l'autèntica reforma agrària haurà de venir per una altra via: per 

la modernització i la capitalització del sector. José Antonio no hauria pensat mai (de fet,  

cap dels reformadors agraris de preguerra de cap signe polític) que l'autèntica solució al 

conflicte del camp hauria de venir per la via d'allunyar el factor treball del factor terra 

per apropar-li  el  factor capital,  i  no pas per la via  d'aportar el  factor terra al  factor 

treball. Amb la industrialització definitiva del país, hauria de fer-se possible el que fins 

aleshores era impensable: que la ciutat absorbís la ingent quantitat de mà d'obra que li  

sobrava al camp.

Amb tot,  però,  Cavestany  tancava  la  seva  etapa  ministerial  amb  un  discurs 

triomfalista sobre la “revolución agraria española”:

«Sí; esta concepción [la propugnada por el Movimiento, recogida, en gran parte, de las  
doctrinas de José Antonio y de Onésimo], frente a las fuerzas hostiles a toda solución,  
es la verdadera. [...] Consiste la solución en cinco puntos principales: Organización del  
crédito agrícola efectivo y verdadero, sin limitaciones ni dificultades; difusión de la  
enseñanza agrícola y pecuaria [...]; ordenación de la tierra por medio de unidades de  
cultivo  [...];  protección  económica  de  los  productos  del  campo  [...];  finalmente,  

308 CAVESTANY, R. Una política... Pàg. 335-337.
309 Ibid. Pàg. 337.
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aceleración  de  las  obras  forestales  e  hidráulicas,  para  que  no  se  pierda  ni  un  
centímetro de  tierra  ni  vaya  al  mar  una gota de  agua capaz de  fertilizar  nuestras  
cosechas. [...] Ni latifundistas feudales, ni minifundistas piojosos. Ni señores de horca y  
cuchillo, ni mendigos que labran harapos de tierra. Ni absentismo de los grandes que  
cobran su renta como quien cobra un impuesto, ni estatismo de los pequeños sobre  
parcelas de tierra en que una gota de agua vacila porque no encuentra sitio donde caer.  
Ninguno de estos tipos debe prevalecer».310

L'adopció definitiva del discurs de la “revolució verda”,311 sempre harmonitzat 

amb  els  principis  bàsics  de  la  reforma  joseantoniana (reordenació  de  les  unitats 

d'explotació,  extensió  dels  regadius),  vindrà  de  la  mà  dels  tres  últims  ministres 

d'Agricultura de perfil “tecnòcrata”, com hem convingut anomenar-los en descriure'ls. 

Cirilo Cánovas sempre fou respectuós amb l'actuació que el precedí:

«el Movimiento comprendió desde un principio que una verdadera reforma agraria no  
podía  ser  sólo  social,  ni  sólo  técnica,  ni  sólo  económica.  [...] La  complejidad del  
problema le hizo comprender que no podía ser abordado por una sola Ley, por amplia y  
ambiciosa que ésta fuera. Era necesario un complejo legislativo armónico y flexible  
que se enfrentase con todos y cada uno de los problemas que estaban en juego».312

Quant a l'època del seu ministeri,  però, era molt clar al respecte: l'agricultura 

espanyola tancava una etapa i en començava una altra de nova:

«a nuevos tiempos, nuevos sitemas.  [...] Ahora, por ejemplo, se habla de una política  
autárquica como de un viejo concepto amontonado en el desván de los recuerdos. Y, sin  
embargo,  al  terminar  nuestra  Cruzada  por  circunstancias  de  todos  conocidas,  la  
política autárquica no sólo era una necesidad imperiosa, sino un heroico remedio que,  

310 CAVESTANY,  R.  La  fiel  infantería  campesina  y  la  revolución  agraria  española.  Madrid:  
Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura, 
1956. Pàg. 12-15.

311 Revolució verda és un concepte problemàtic. Nascut durant els seixanta, apadrinat pel premi Nobel 
Norman Borlaug, i àmpliament predicat en països en vies de desenvolupament durant els setanta, 
sol  ser  entès  de  forma  genèrica  com la  consecució  d'un  dràstic  augment  de  la  productivitat  
agrícola,  produït  per  tota  una  sèrie  d'innovacions  tècniques  com  ara  la  selecció  de  llavors  
millorades,  la  mecanització  del  treball,  l'ús  d'adobs  i  plaguicides  químics,  o  més  recentment  
l'experimentació amb els transgènics. És en aquest sentit genèric que fem ús del terme. Tot i així, 
per a revisions més crítiques amb el concepte i amb les implicacions polítiques i socials que la  
denominada revolució verda tingué, sobretot, per als països del tercer món, veure, entre d'altres:
GRIFFIN, K. Economía política del cambio agrario. Un ensayo sobre la revolución verde. Mèxic: 
Fondo de Cultura Económica, 1982.
SHIVA, V.  The violence of the green revolution. Third World agriculture, ecology, and politics.  
Londres: Atlantic Highlands, 1991.

312 CÁNOVAS, C.  La política agraria y ganadera. Madrid: Instituto de Estudios Políticos/Editora  
Nacional, 1963. Pàg. 8-9.
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de no haberse aplicado, habría sumido al país en la miseria».313

I en què ha de consistir aquest nou sistema que tot just a principis dels seixanta 

es comença a albirar? En paraules seves:

«Ha de entenderse la palabra modernizar, en el sentido de aumentar la productividad,  
incrementar los rendimientos por unidad de trabajo; en una palabra, alcanzar mayor  
eficiencia productiva mediante una técnica más depurada y una mejora de la calidad. A  
esto obliga inexorablemente una economía basada en la competencia -con un arancel  
protector hasta cierto límite nada más- en un mercado cuya amplitud y liberalización  
ha de ir creciendo, dada la política imperante en Europa y en el mundo. Si llegamos a  
integrarnos en una cualquiera de las nuevas comunidades europeas,  sólo podremos  
conseguir las ventajas que de ello cabe esperar, si montamos nuestra agricultura sobre  
tres bases fundamentales: técnica suficiente, tipificación con calidad adecuada y precio  
de competencia».314

I quins mecanismes s'han de posar al servei d'aquesta “nova agricultura”? Tal 

com era previsible:

«la atención que dentro de la política de inversiones se ha venido manifestando en los  
programas del Gobierno.  [...] El incremento de nuestros regadíos, único camino para  
aumentar  las  exportaciones  agrícolas  y  la  producción ganadera;  en la  repoblación  
forestal  [...];  en  la  conservación  de  suelos  y  en  la  concentración  parcelaria,  
indispensable, si se quiere poner en un mínimo de condiciones de vida, a la infinidad de  
empresas  minúsculas  y  antieconómicas  que  pueblan  gran  parte  del  país.  [...] La 
liberación de mano de obra agrícola hacia la industria y hacia la emigración ordenada  
que permitirá impulsar la mejora técnica de las explotaciones agrícolas y hará posible  
también conceder a los productores que en campo queden unas condiciones de vida  
similares a las de otros sectores».315

Realment,  les  transformacions  econòmiques  dels  anys  seixanta  apuntaven  en 

aquest sentit: l'èxode rural era un fet, així com també la mecanització del camp. Si, com 

hem dit, un reformador agrari de la vella escola, a la manera com ho podria ser un José 

Antonio o un militant agrarista de la CNT, no hauria pensat mai en l'emigració de mà 

d'obra del camp cap a la ciutat com a via de solució del conflicte social, i realment el  

sector industrial no l'hauria pogut absorbir, el cert és que encara menys hagués pogut 

313 CÁNOVAS, C. Directrices de una política agraria ante la nueva orientación económica. Madrid: 
Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, 1961. Pàg. 7.

314 Ibid. Pàg. 13.
315 Ibid. Pàg. 16.
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arribar a imaginar que el que hauria estat un somni de qualsevol agricultor des de temps 

immemorials ara podria arribar a ser un veritable problema: l'excedent de producció i 

l'acumulació d'estocs. En una agricultura tradicional sobra mà d'obra, però falta terra i 

volum  de  producció;  en  una  agricultura  industrialitzada  sobra  terra  i  volum  de 

producció, però falta capital. Cirilo Cánovas ja ho feia explícit el 1961:

«la mayor disponibilidad de medios de producción, consecuencia de la liberalización  
del comercio exterior y de la política de expansión económica en general, se traducirá,  
a no dudar, en un aumento de las producciones agrícolas que podrá dar origen, como  
en realidad nos acaba de ocurrir, a la aparición de excedentes de algunos productos en  
relación con la demanda del consumo interior».316

L'excedent:  aquest  nou enemic del  camp posava els  agricultors (sobretot,  els 

grans empresaris) en situació de realinear la seva posició en relació als mecanismes de 

control i intervenció estructurats per l'estat franquista. Si durant els quaranta, amb uns 

baixos rendiments i escassetat de producció, els agricultors demanen que s'apugi el preu 

que  del  cereal  l'estat  manté  artificialment  baix,  i  que  s'alleugin  els  mecanismes 

d'intervenció i control de la producció i la distribució, a partir dels seixanta, amb uns 

rendiments alts i una producció excessiva, els agricultors reclamen que l'estat es bolqui 

de nou sobre l'agricultura, que la protegeixi de la caiguda de preus no ja assegurant 

preus  remuneradors  sinó  fixant  preus  mínims  de  garantia,  i  que  n'asseguri 

l'emmagatzematge  d'estocs.  Els  grans  agricultors,  els  latifundistes,  els  productors 

cerealícoles castellans, etc., van fer la guerra al costat de Franco per evitar l'expropiació 

i  per assegurar un preu fix a les seves fluctuants collites,  i  ara reclamen de nou de 

Franco la seva protecció: contra l'excedent.

En aquest sentit van les reclamacions dels agricultors fetes públiques el 1963 per 

part  de la  recent  creada  Hermandad Sindical  Nacional  de Labradores  y Ganaderos  

316 Ibid. Pàg. 11-12.
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(HSNLG). La HSNLG es crea el 1962 com a cúspide de tot l'entramat sindical agrari 

del franquisme. Fins aleshores, la jerarquia sindical agrària havia recaigut primer en un 

Servicio  Nacional  de  Hermandades i  després  en  una  Junta  Nacional  de  

Hermandades.317 En elles, els agricultors fan explícites les seves queixes sobre una sèrie 

de mesures adoptades l'últim any tendents a l'establiment de preus excessivament baixos 

en el  blat,  la  remolatxa  sucrera  i  el  cotó  que  han portat  a  reduccions  de superfície 

cultivada, i sobre importacions excessives de carn, en dèficit per causa de manca de 

protecció de la producció ramadera nacional. I segueixen:

«pero la situación de malestar en los medios agrarios no cabe referirla exclusivamente  
a los productos sujetos a intervención sino que,  asimismo, se patentiza en aquellos  
otros que están en régimen de comercio libre. De antiguo, el productor agropecuario  
ha  venido  comprobando  cómo  los  canales  de  comercialización  de  los  productos  
agrícolas y ganaderos y de modo muy especial los relativos a las frutas, hortalizas y  
carnes, no funcionaban adecuadamente, ya que, por una parte, no les aseguraban sino  
una pequeña proporción del precio pagado por los consumidores y, de otra, al carecer  
de un sistema de regulación de los mercados, tenía que sufrir las consecuencias de  
oscilaciones sumamente notables».318

Quina solució proposen al respecte? Més protecció i més intervencionisme:

«ello plantea, en toda su crudeza, el problema de la necesidad de que, en nuestro país,  
se adopte una política definida en relación con la comercialización de los productos  
agropecuarios, creándose los mercados nacionales precisos, regulándose un régimen  
de comercio entre cultivadores y transformadores o comerciantes, y, sobre todo, yendo  
al establecimiento de un Fondo Nacional de Ordenación y Regulación de los Productos  
que  tome  a  su  cargo  la  regularización  de  aquéllos  respecto  a  los  que  resulte  
conveniente establecer una regulación»; i que «el sistema de los precios indicativos y  
de garantía se extienda a otros productos, y de modo muy destacado, a la carne, leche,  
huevos y patatas».319

I el mateix 1963 la Hermandad Nacional elevaria al Ministeri d'Agricultura un 

Informe específic sobre l'augment del preu del blat. Al seu entendre, el blat hauria patit 

317 La cronologia i les raons d'aquest procés tenen una dedicació més àmplia en el corresponent  
apartat d'aquesta tesi.

318 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. Informe sobre 
la  situación  actual  de  los  campesinos  españoles.  Madrid:  Hermandad  Sindical  Nacional  de  
Labradores y Ganaderos, 1963. Pàg. 8-10.

319 Ibid. Pàg. 10-11.
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en els últims anys un procés de desvalorització causat per la baixada del preu d'aquest 

producte  al  mercat,  doncs  argumentaven  que  el  pa  havia  deixat  de  ser  l'aliment 

indispensable de les classes més dèbils, i  que al mateix temps havien augmentat els 

costos dels seus factors productius, com ara adobs i maquinària; a més, l'augment del 

volum de producció de blat per causa de la mecanització hauria empès, en moviment 

natural, els preus a la baixa, en un mercat saturat de blat. Per a elevar el nivell de vida 

dels cultivadors de blat, la  Hermandad reclama una actualització del seu preu oficial, 

fins  a  situar-lo  a  nivells  suficientment  remuneradors.320 Davant  la  conjuntura  del 

creixement econòmic i de la transformació dels patrons de consum de la població, el 

problema blader canvia de sentit: la intervenció dels quaranta era problemàtica perquè 

impedia  el  creixement  natural  del  preu  del  blat,  la  intervenció  dels  seixanta  era 

insuficient  perquè  no  assegurava  el  creixement  natural  del  nivell  de  vida  dels  seus 

cultivadors  ni  el  manteniment  dels  productors  cerealistes  com  a  principal  grup 

professional.

Era  clar  per  aquests  agricultors  que  la  “nova  agricultura”  hauria  de  ser 

proteccionista  en  el  nivell  del  comerç,  subsidiària  en  el  nivell  del  crèdit,  i 

intervencionista en el nivell de la producció. Quant al comerç:

«las importaciones, como aquí se ha dicho ya, aumentan, quizá aumentan más de la  
cuenta,  y  me  precoupa  también [diu  el  Vicesecretario  de  Ordenación  Económica, 
Rodolfo  Argentería]  porque  las  exportaciones  siguen,  sensiblemente,  siendo  las  
mismas.  Es decir,  aquí  falla algo.  Falla la política de exportación o falla quizá la  
excesiva liberalización de nuestro comercio exterior, pero lo cierto es que esta balanza  
comercial deficitaria es una preocupación que exige una acción conjunta y un esfuerzo  
extra  en  orden  de  fomentar  la  exportación,  para  que  esta  balanza  comercial  se  
equilibre sin estar pendiente de la espada de Damocles, que es el turismo dentro de una  
economía nacional».321

320 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. Informe sobre 
las repercusiones de la elevación del precio del trigo en el nivel de vida de sus cultivadores.  
Madrid: Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, 1963. Pàg. 6-10.

321 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. Lo indicativo y 
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Quant al crèdit, es reclama la possibilitat de l'empresari de facilitar-se-li l'accés a 

majors  volums  de  liquiditat,  recuperant,  si  cal,  la  recent  enterrada  figura  del 

redescompte, doncs: «todavía hay miles de millones de pesetas pendientes en el Banco  

de España, a donde puede acudir la Banca para el redescuento; nos encontramos con  

que la Banca no acude suficientemente».322 Quant a la intervenció:

«lo que hay que hacer es que todos los organismos de intervención, llámense Servicio  
Nacional del Trigo o llámense como se llamen, se actualicen, se pongan al ritmo del  
momento actual, [...] cuando resulta que hay unos cánones que ya no encajan, cuando  
resulta que hay unos cánones agrícolas que se burlan y crean situaciones asimétricas,  
cuando esto se generaliza, es porque el sistema ya no está adecuado y el sistema exige  
ponerlo totalmente al día».323

Amb tot, la vista, en aquesta mena de reclames per part dels agricultors, seguia 

també posada en les mesures de sempre: millora estructural de les explotacions agràries 

per  la  via  de racionalitzar  i  accelerar  l'obra concentradora  i  colonitzadora,  «pues a  

muchos causa rubor el hecho de que hasta el presente hayan tenido escasa aplicación  

las leyes de fincas mejorables», equiparació del nivell de vida del sector camp amb el 

dels sectors industrial i  serveis, suport a un èxode rural entès com a necessari,  però 

sempre acompanyat de protecció social i de regulació estatal, potenciació de la formació 

professional i  de l'extensió agrària,  i  millora de les prestacions socials  destinades al 

camp.324

Les reclames, quant a fixació de preus de garantia, intervencionisme, i protecció 

dels mercats agraris nacionals, queden encara més ben paleses, i guanyen un punt de 

solemnitat,  quan és  la  HSNLG la  que  les  fa  públiques  en  les  seves  dues  primeres 

lo vinculante (responsabilidad de la empresa frente al Plan de Desarrollo). Madrid: Hermandad 
Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, 1963. Pàg. 10-11.

322 Íd.
323 Íd.
324 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. Informe... Pàg. 

12-16.
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assemblees de 1964 i 1965. En efecte, la  Hermandad Nacional, en el seu primer ple 

assembleari (1964), constata com:

«el estado de depresión se ha agravado, [...] el campesino ha tomado conciencia de que  
no tiene por qué continuar, permanentemente, en una situación de inferioridad, que se  
acusa, entre otros índices, en el nivel de la renta media por individuo activo.  [...] Los  
problemas  de  una  agricultura  excedentaria  son  muy  complejos,  requieren  grandes  
medios financieros y, en todo caso, una organización adecuada de mercados».325

La depressió havia afectat, com no podia ser d'altra manera, el producte estrella 

del  sindicalisme  agrari  franquista,  el  blat,  i  la  reducció  del  preu  d'aquest  producte, 

causada per la sobreproducció i els canvis en els patrons de consum, portava de cap els 

dirigents sindicals del règim. La gran màxima, especialment pel que fa al blat, de la 

HSNLG seguia essent la fixació de preus que en garantissin el conreu; uns preus que en 

un context  excedentari  com el  d'aleshores  havien de ser  de garantia  i  no només de 

remuneració mínima, com ho havien estat els reclamats durant la postguerra:

«Indudablemente, la fijación de unos precios de garantía que aseguren al agricultor  
unas fluctuaciones mínimas en sus ingresos supondrá también un poderoso estímulo  
para el necesario incremento de las producciones, si los problemas de almacenamiento  
no hacen inoperante la realización práctica de tal política».326

Foren  diverses  les  resolucions  o  conclusions  que  es  presentaren  en  la  I 

Assemblea de la HSNLG, sobre seguretat social agrària, formació, extensió del crèdit, 

entre d'altres, però, sens dubte, la que «de modo más acusado ha polarizado la atención  

de la Asamblea»327 va ser la resolució sobre preus i regulació dels mercats agropecuaris, 

significativament presentada pel  Jefe de la  Hermandad de Blanes,  població on, com 

veurem, existia aleshores una viva cooperativa dedicada als hortícoles i a l'exportació de 

la patata. L'argument del blanenc, i per tant de la Hermandad Nacional, és simple: els 

325 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS.  I  Asamblea  
General.  Actas  de  las  sesiones,  discursos,  informes,  resoluciones  y  declaración.  Madrid:  
Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, 1964. Pàg. 63.

326 Ibid. Pàg. 65.
327 Ibid. Pàg. 151.
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baixos preus dels principals productes agropecuaris, això és blat, carn de vedella i porcí, 

remolatxa sucrera, blat de moro i sorgo, estan ensorrant-ne les produccions locals, i es 

reclama  l'acció  de  l'estat  per  a  fixar-ne  uns  preus  de  garantia  que  n'estimulin  la 

producció; al mateix temps, es considera que l'estat ha permès, en els últims anys, una 

entrada excessiva de producte importat, especialment carn, cosa que ha contribuït a la 

caiguda dels preus pagats al productor, però no ha facilitat l'abaratiment del preu del 

producte que paga el consumidor final.328

La HSNLG, a través de les paraules del blanenc, reclama una taxació oficial de 

preus més elevada, per a la qual es necessita un nou entramat institucional que superi els 

vells mecanismes del SNT i de la CGAT, i que trobarà concreció en pocs anys en el 

FORPPA, i un major zel protector en la frontera contra el producte estranger. Vegem-ho 

en paraules seves:

«Los  agricultores  y  ganaderos  españoles  han  sentido  un  hondo  desaliento  como  
consecuencia de las importaciones de productos agrícolas y ganaderos efectuados por  
la Administración, fomentando una política que no ha tenido éxito por lo que hace a los  
consumidores,  de  precios  bajos,  con  el  fin  de  mantener  sin  detrimento  el  poder  
adquisitivo de los ingresos de las clases modestas de las grandes poblaciones, pero a  
expensas del  sacrificio único del  sector  agrario.  [...] Que  el  sistema de precios  de  
garantía  [...] se extienda asimismo a los demás productos básicos agropecuarios, de  
forma que los agricultores y ganaderos tengan la seguridad de que sus esfuerzos no  
quedan frustrados y que sus productos son adquiridos a precios nunca inferiores a los  
costos de producción, fijados anualmente por la Administración con la participación de  
los  dirigentes  de  las  Organizaciones  Sindicales  Agrarias.  [...] La  realidad  de  la  
inadecuación  de  los  sistemas  actuales  de  actuación  administrativa  para  regular  y  
orientar  los  mercados  de  los  productos  agropecuarios  impone  la  creación  de  
instrumentos adecuados que permitan que el Estado se haga cargo de los excedentes  
existentes o de los que se puedan producir. Ello impone la creación de un Fondo de  
Orientación  y  Regulación  de  los  Mercados,  el  cual  debería  contar  con los  medios  
financieros precisos y ser completado con una red de almacenamiento».329

En el segon Ple de l'Assemblea de la HSNLG, de 1965, les coses no han canviat 

gaire,  i  es repeteix el  mateix discurs:  cal  elevar el  nivell de renda dels agricultors i  

328 Ibid. Pàg. 150-152.
329 Ibid. Pàg. 152-153.
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aconseguir la paritat de rendes entre sector primari i secundari, i cal una reordenació de 

la mida de les explotacions agràries, en el sentit de fer-les econòmicament viables; a 

més, es posa èmfasi, cada cop més, en una necessitat de regular el procés d'èxode rural, 

que està deixant el camp excessivament envellit, i està enviant a les ciutats masses de 

treballadors  que,  un  cop  instal·lats,  no  disposen  dels  més  mínims  serveis  socials 

necessaris.330

Els instruments que, segons aquest segon Ple de la HSNLG, ha de posar l'estat al 

servei de la consecució dels objectius esmentats  són: una millora creditícia per a la 

inversió tècnica en les explotacions; l'extensió de la formació agrària a disposició de les 

empreses;  la  definitiva  articulació  d'una  Seguretat  Social  pagesa  que  equipari  les 

prestacions del camp amb les de la ciutat; i, sobretot, la taxació per part de l'estat d'uns 

preus de garantia per als productes agropecuaris, tasca per a la qual es reclama urgent la  

creació del FORPPA, i la protecció del producte nacional davant l'estranger:

«La  organización  y  ordenación  de  mercados,  de  tal  forma  que  se  consiga  una  
conveniente estabilización beneficiosa para el  productor y el  consumidor.  Para ello  
deberá abordarse una política de precios de garantía que, asegurando una razonable  
rentabilidad  para  los  agricultores,  sirva  para  impulsar  de  manera  efectiva  la  
producción agropecuaria sin menoscabo de los legítimos intereses de los consumidores.  
[...] Se considera también del mayor interés la creación del Fondo de Orientación y  
Regulación de Precios y Productos Agrarios previsto ya en los acuerdos del Gobierno  
de finales del pasado año».331

En aquesta segona assemblea, també, es començà a assentar doctrina pel que 

seran dos dels grans tòpics de la política agrària franquista al llarg de tota la següent 

dècada. D'una banda, calia anar cap a l'augment de la producció ramadera, en detriment 

del tradicional conreu del blat, i de l'altra, calia estimular l'agricultura de grup, ja sigui 

330 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. II Pleno de la 
Asamblea  General  Estatutaria.  Discursos,  Informes,  Mociones  y  Conclusiones.  Madrid:  
Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, 1965. Pàg. 269-270.

331 Ibid. Pàg. 270-271.
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mitjançant la forma de cooperatives, de  Grupos Sindicales de Colonización, o d'altres 

organismes. Així doncs, defensaven que:

«La orientación ganadera de toda nuestra agricultura es la más clara en la actual  
coyuntura  económica,  no  solamente  por  la  demanda  actual,  sino  también  por  la  
previsible,  dada  la  elevación  del  nivel  de  vida,  que  aumenta  el  consumo  de  los  
productos  ganaderos  con  descenso  del  de  cereales,  patatas,  etc.  [...] Los  Grupos 
Sindicales  de  Colonización  de  modalidad  ganadera,  reuniendo  las  pequeñas  
explotaciones en una gran empresa sindical, podrán beneficiarse de todas las ventajas  
del  gran  empresario,  sin  perder  su  calidad  humana  y  social,  racionalizando  sus  
orientaciones para conseguir una empresa sindical equilibrada y productiva».332

I també argumentaven que:

«Estimándose que la “agricultura de Grupo” supone la base de nuestro desarrollo  
agrario, deben fomentarse en la mayor medida, mediante los incentivos precisos, las  
explotaciones  reunidas  en  Grupos  Sindicales  de  Colonización  u  otros  tipos  de  
asociación que cuenten con las  dimensiones adecuadas para garantizar  su máxima  
rentabilidad y que consigan una integración vertical de los agricultores, abarcando el  
ciclo completo de producción, industrialización y comercialización».333

No calien gaires esforços per part dels agricultors per aconseguir de l'estat un 

tipus  de  política  que,  de  fet,  aquest  sempre  havia  predicat.  Així  que  Adolfo  Díaz 

Ambrona, al final del seu mandat, podia parlar en uns termes molt optimistes quant a la 

feina  feta,  quan assegurava  que  en  un context  de creixement  econòmic  el  patró  de 

consum  es  desvia  des  dels  elements  de  primera  necessitat,  com  ara  el  pa,  cap  a 

productes de renda més elevada, com ara la carn:

«la política cerealista fue orientada a la disminución de la superficie cultivada de trigo  
-en  lo  que  habíamos  pasado  a  tener  excedentes  incrementados  por  una  intensa  
minorización del consumo interior-, sustituyéndola por cereales-pienso -cebada y maíz-  
y pratenses y forrajeras que impulsaran la expansión de la ganadería. [...]  Se fueron 
ordenando  producciones  de  modo  más  acorde  con  las  necesidades  nacionales  
-remolacha azucarera, vino, carnes, leche, aceites de oliva y de semillas...- El Servicio  
Nacional del Trigo se transformó en Servicio Nacional de Cereales. [...] Por la vía de  
otorgamiento de subvenciones y la de concesión de créditos, se intensificó la rapidez de  
la mecanización [...].  El  consumo de fertilizantes tuvo año tras año un crecimiento  
espectacular, así como los tratamientos de plagas. Por Ley de 20 de junio de 1968 fue  
creado el F.O.R.P.P.A. atendiendo las reiteradas propuestas y peticiones en ese sentido  
de  las  organizaciones  sindicales [certament,  com  ja  hem vist]  y  como  organismo 

332 Ibid. Pàg. 276-277.
333 Ibid. Pàg. 279.
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dependiente  del  ministerio  de  Agricultura,  pero  con  representación  de  todos  los  
sectores  interesados,  con  la  finalidad  de  coordinar,  dar  unidad  y  mejorar  la  
comercialización agraria. [...] La concentración parcelaria se ha ido extendiendo [...];  
se intensificaron las transformaciones de tierras de secano en regadío y su ordenación, 
[...]  y  la  ordenación  rural  inició  sus  trabajos  en  más  de  cuatro  millones  de  
hectáreas».334

L'actuació de Tomás Allende, últim ministre d'Agricultura de Franco, va en el 

sentit de consolidar i aprofundir els canvis de la “nova agricultura”. La diagnosi dels 

problemes  estava  clara  per  Allende,  ja  que  eren  els  de  l'agricultura  espanyola  els 

mateixos que els de qualsevol agricultura avançada:

«a) Existe un problema de excedentes, en general crecientes. b) Existe un problema de  
financiación de tales excedentes. c) Existe una acelerada emigración agraria. d) Se  
impone una fuerte capitalización y la introducción acelerada de avances tecnológicos  
para compensar el aumento del costo de los factores de producción. e) La realidad  
muestra en general la ineficacia de las políticas seguidas en cuanto a la atenuación de  
las diferencias de renta entre los distintos sectores económicos del país».335

I l'actuació al respecte, també:

«1. Reestructuración de la empresa agraria. 2. Investigación, capacitación y extensión  
agraria. 3. Política social agraria. 4. Ordenación de las producciones y política de  
precios  agrarios  (programas  especiales  de  fomento).  5.  Industrialización  y  
comercialización  agrarias.  6.  Planificación  y  ordenación  de  los  regadíos.  7.  
Ordenación del espacio rural y defensa de la naturaleza. Todos ellos, con un horizonte  
amplio, pero con realizaciones concretas, posibles e inmediatas, para ir construyendo  
los sólidos fundamentos de lo que será el mundo agrario de los años 80».336

Poc més d'un any després d'aquestes declaracions, informaria per la televisió 

sobre la marxa i l'aplicació d'aquestes mesures:

«en cuanto a estructuras caben destacar como disposiciones legislativas: La Ley de  
creación del I.R.Y.D.A. La Ley de Comarcas y Fincas Mejorables y el Decreto de 11 de  
marzo de 1971, extendiendo los beneficios de Ordenación Rural a todo el territorio  
nacional.  Como  realizaciones  siguen  cumpliéndose  en  primer  lugar  los  objetivos  
señalados en los planes de desarrollo en cuanto a Ordenación Rural, Transformación  
en Regadío, Concentración Parcelaria y Repoblación Forestal. En cuanto a la política  
productiva,  los resultados no pueden ser más satisfactorios.  No conviene olvidar la  
valiosísima contribución, en este tema de producciones y precios, que viene prestando  

334 EQUIPO MUNDO. Los 90 ministros... Pàg. 260.
335 ALLENDE, T. Directrices y programas de política agraria: informe del Ministro de Agricultura 

ante el Pleno del Consejo Nacional del Movimiento. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1970. Pàg. 
7.

336 Ibid. Pàg. 21-22.
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el  F.O.R.P.P.A.,  ese  Organismo  todavía  no  suficientemente  conocido,  que  está  
demostrando una madurez y eficacia doblemente estimables, dado lo reciente de su  
creación».337

Feia temps que els agricultors venien manifestant la necessitat d'una reordenació, 

d'una racionalització de tot l'entramat institucional agrari del franquisme. Calia unificar 

processos, combinar organismes, etc. En aquest sentit veu Allende el gran èxit de la 

creació de l'IRYDA i del FORPPA, quant a la simplificació burocràtica, adaptació a la 

realitat i, alhora, continuació de les polítiques agràries del règim que aquest fet suposa:

«A  todos  juntos  y  a  cada  uno  por  separado  de  estos  tres  organismos [INC, 
SENCOPOR, Servicio de Conservación de Suelos] que la nueva Ley que vais a votar, y  
a la que yo defiendo con sinceridad y convicción, engloba en el Instituto Nacional de  
Reforma y  Desarrollo  Agrario,  van  dedicadas  estas  palabras  y  mi  fe  en  su  futuro  
alegre, porque ensamblados van a ponerse en hora con el tiempo y van a dar juventud y  
brío, paso largo y coraje, a la andadura que les aguarda. [...]  Se ha estimado que la  
denominación  más  adecuada  del  nuevo  organismo  que  ha  de  tener  a  su  cargo  
actuaciones  tan  importantes  y  disposiciones  legales  relativas  a  la  reforma  de  las  
estructuras complejas es la de Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario,  
para poner, clara y decididamente de manifiesto, la estrecha relación que existe entre la  
idea del desarrollo y el propósito reformista que persigue la integración completa de la  
agricultura en igualdad de condiciones con los otros sectores en el proceso general del  
desarrollo económico y social del país».338

I pel que fa al FORPPA:

«la  misión  encomendada  a  este  Organismo  no  era  sencilla,  pero  tenía  una  gran  
ventaja: sus raíces profundizaban en lo más hondo del Estado Nacional y venían a  
buscar su savia en los Principios Fundamentales y, en particular, en el principio de  
justicia  social.  [...] Es  precisamente  ahora  cuando  conviene  conservar  la  cabeza  
serena, tanto o más que en los instantes en que los excedentes convertían a la política  
agraria en blanco de todas las críticas. Los fenómenos agrarios, como biólogos que  
son,  no operan con absoluta  regularidad.  Y  por  ello  períodos  de  abundancias  son  
seguidos por otros de escasez. Frente a estas oscilaciones no cabe sino actuar con  
imaginación  realista  y  utilizando  el  Fondo  sin  alegrías,  sin  timideces  y  con  
racionalidad».339

El tema dels preus, de la necessitat de regular-los, de la necessitat d'intervenir la 

337 ALLENDE, T.  La política agraria española en 1971. Madrid: Publicaciones del Ministerio de  
Agricultura, 1972. Pàg. 7.

338 ALLENDE, T.  Política agraria, 1969-1975. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1977. Pàg. 169-
170.

339 Ibid. Pàg. 320-321.
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producció, ha estat un dels grans leitmotiv del règim. Primer per evitar-ne la fluctuació 

excessiva, i la possibilitat de fer-los inaccessibles al consumidor, després per evitar-ne la 

caiguda excessiva en un context de grans rendiments de la terra i de disminució de la 

demanda dels productes de primera necessitat. De la reclama d'uns preus remuneradors, 

es passa a la reclama d'uns preus de garantia. Però la intervenció sempre és present. 

Allende tancaria el seu mandat ministerial amb aquestes eloqüents paraules:

«1.- La política de precios y mercados agrarios, vital para el abastecimiento nacional,  
necesita  de  una  determinada  intervención  estatal  [...].  2.-  Esta  intervención  tiene  
necesariamente  un  costo,  como  tiene  un  costo  mantener  las  Fuerzas  Armadas,  la  
minería del carbón, o la RENFE u otras necesidades vitales para que el país tenga  
asegurada la independencia. 3.- Los mecanismos de intervención deben montarse de  
forma tal que sean, en número, los menos posibles y en su aplicación, lo más sencillos  
posible.  4.-  Los  planteamientos  deben  hacerse  a  plazo  suficientemente  largo,  
contemplando las necesidades productivas a la vista del consumo y el establecimiento  
de  stocks  necesarios  al  margen  de  coyunturales  situaciones  de  los  mercados  
internacionales».340

Considerem que el règim adoptà com a pròpia la reforma agrària propugnada pel 

falangisme abans de la guerra. Però a aquest model vindria a confluir-hi el nou model de 

reforma o canvi agrícola propiciat per l'anomenada revolució verda. Com que tots dos 

models de reforma tenien un caràcter més tècnic que social, i coincidien en certs punts 

de la seva exposició, per exemple en la irrigació i tecnificació de les explotacions, en la 

consecució  d'unitats  de  producció  de  mida  adequada,  o  en la  propietat  privada  i  el 

benefici  empresarial  com a  pilars  fonamentals,  els  dirigents  i  teòrics  de  la  política 

agrària  del  règim no  van  tenir  gaire  dificultats  en  implementar  l'una  en  l'altra,  en 

combinar-les,  deixant  enrere,  això  sí,  certs  elements  que  la  modernització  feien  ja 

innecessaris,  com  ara  la  cessió  de  terres  a  nous  colons,  o  que  la  dictadura  feia 

inassumibles,  com  ara  la  participació  democràtica  en  les  estructures  de  presa  de 

340 ALLENDE, T. La política agraria en el próximo futuro. Madrid: Publicaciones del Ministerio de 
Agricultura, 1975. Pàg. 21-22.
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decisions o de consulta, o una confiança més plena en el mercat com a òrgan regulador 

de  la  distribució  del  producte  del  camp.  El  propi  desenvolupament  dels  fets,  el 

creixement industrial, i l'èxode rural imposarien la tan desitjada pau social al camp, i 

acabarien amb uns problemes estructurals de tipus tradicional, com ara la “fam de terra” 

o l'escassetat d'aliments, per crear-ne uns altres de tipus modern, com ara els excedents 

agrícoles o la dependència tecnològica.

4.3. La contrarevolució franquista a l'àmbit rural

Una de les raons de més pes que havia empès els militars i tot l'entramat civil 

que els donava suport a revoltar-se contra la república era, sens dubte, la qüestió agrària. 

Estava en ment de les dretes aglutinades a l'entorn del cop d'estat acabar amb la reforma 

republicana i assegurar definitivament el principi de propietat privada. A més, davant 

del caràcter socialitzant i col·lectivitzador que va prendre la revolució al camp, aquesta 

voluntat d'aniquilar qualsevol mena de reforma agrària irrespectuosa amb la propietat va 

prendre encara més importància.

Tal era així en la mentalitat dels sectors d'ordre, que no esperaren cap mena de 

sanció legal  per  part  de les  noves autoritats,  en les  zones que els  nacionals anaven 

ocupant  gradualment,  per  fer  realitat  aquesta  voluntat:  els  propietaris  d'abans  de  la 

guerra  o d'abans  de la  revolució tornaven a les  seves  terres  ocupades  o incautades, 

n'expulsaven per la força els camperols que les explotaven, que sovint ja havien estat 

arrendataris  o  parcers  d'aquella  mateixa  finca,  i  s'apropiaven,  fins  i  tot,  d'estris  de 
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treball, animals de tir o collites en espera de recol·lecció que ni tal sols a dreta llei els 

pertocava, en la mesura que havien estat o bé producte del treball dels nous explotadors, 

o bé aportacions personals dels camperols que es llançaven a l'empresa col·lectiva o 

cooperativa.  És  per  aquesta  raó  que,  més  enllà  de  contrareforma  o  l'oposició  a  la 

reforma de tipus republicà, Barciela parla, directament, de contrarevolució agrària.341

Les noves autoritats s'anaren fent càrrec, a remolc de l'acció dels civils, d'aquesta 

situació en una sèrie de mesures legislatives promulgades entre 1936 i 1940, de caire 

cada cop més radical. Així, per uns decrets d'agost del 1936 es començaria per suprimir 

les  Juntas  Provinciales  de  Reforma  Agraria i  per  congelar-ne  els  fons,  procurant 

reintegrar  els  crèdits  que  l'IRA  ja  havia  anat  cedint.342 D'aquesta  manera,  es 

neutralitzava la institució; però com es desfeia la seva obra? El retorn de terres va tenir 

un caràcter legislatiu una mica més lent, definit en cinc passes executades al llarg de 

tota la guerra. Vegem-les:343

• 1- Decret nº 74 d'agost de 1936 pel qual es retornaven les finques ocupades de 

dret, però no encara de fet, entre el 16 de febrer (eleccions) i el 18 de juliol de 

1936.

• 2- Decret nº 128 de setembre de 1936 pel qual es retornaven, dins del mateix 

període de vigència, les terres en què ja s'havia realitzat una ocupació de fet.

• 3- Decret nº 133 de setembre de 1936, que complementava l'anterior, i pel qual 

es retornaven les finques que els seus colons havien abandonat (se suposa per 

341 BARCIELA, C. “Introducción”. A: GARRABOU, R.; BARCIELA, C.; JIMÉNEZ BLANCO, J. I. 
(ed.). Historia agraria de la España contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional (1900-
1960). Barcelona: Crítica, 1986. Pàg. 398-401.

342 SORNÍ  MAÑÉS,  J.  “Aproximación  a  un  estudio  de  la  contrarreforma  agraria  en  España”.  
Agricultura  y  Sociedad.  Núm.  6.  Madrid:  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  
Ambiente, 1978. Pàg. 183-184.

343 Ibid. Pàg. 185-188.
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l'avenç de les tropes nacionals), i aquelles que, formant part dels plans de l'IRA, 

havien estat ocupades amb posterioritat al 16 de febrer de 1936 sense una sanció 

explícitament legal (terres que els camperols haurien ocupat sense esperar a que 

l'IRA resolgués el seu expedient).

• 4- Ordre de 25 de març de 1939, pel qual s'amplia l'horitzó del retorn de terres a 

la posterioritat al 18 de juliol de 1936. Fixem-nos que durant els tres anys de 

guerra l'única actuació antireformista havia anat en el sentit d'anul·lar l'obra de 

l'IRA que se circumscrivia exclusivament als mesos que anaven de febrer a juliol 

de 1936, quan, en la mentalitat de les dretes, s'haurien produït els excessos, tant 

per  part  dels  camperols  com per  part  de  l'IRA,  en  la  reforma  agrària.  Ara 

s'anul·laven totes les ocupacions fetes durant la guerra: l'obra de la revolució, i 

també l'obra d'un IRA exaltat.

• 5- Llei de 23 de febrer de 1940, l'última i definitiva, per la qual es retornaven als 

seus propietaris totes les terres ocupades, expropiades, o incautades per les lleis 

de  reforma  agrària  de  1932  i  1935.  Si  l'anterior  ordre  desfeia  l'obra  de  la 

revolució, aquesta desfeia l'obra de la república des dels seus inicis, i no només 

la pròpia dels seus mesos finals i “radicalitzats”. A més, aquesta llei venia també 

a  sancionar  definitivament  totes  aquelles  ocupacions  que  els  propietaris,  de 

facto, havien fet de les seves terres a l'empara de l'avenç de les tropes nacionals.

Les  autoritats  del  bàndol  nacional  justificaven el  gradualisme,  la  lentitud,  en 

raons de tipus pragmàtic: calia assegurar la collita que ja estava en marxa, calia evitar 

que  una  contrareforma  ràpida  i  violenta  desestructurés  la  producció  i  amb  ella 
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l'abastiment  d'aliments  i  l'ordre  a  la  rereguarda.344 Sigui  com sigui,  la  voluntat  del 

bàndol  nacional,  entès  aquest  en  el  seu  sentit  més  ampli,  passava  per  aniquilar  la 

reforma republicana i la revolució. Però també, per aplicar la seva pròpia, de reforma. 

D'aquesta  manera,  les  autoritats  posaren  en  marxa  un  parell  d'institucions,  de  vida 

efímera, però d'ús considerable almenys una d'elles.

La primera d'elles, el  Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la  

Tierra (SNREST), creat el 6 d'abril de 1938,345 en el marc de l'agrarisme falangista, 

aleshores  present  al  capdavant  del  ministeri  en  la  figura  de  Raimundo  Fernández 

Cuesta.346 En  el  SNREST  havien  dipositat,  en  un  principi,  els  falangistes  la  seva 

esperança de que servís d'organisme propulsor de la seva reforma agrària, i per aquesta 

raó se li atribuí funcions i competències pràcticament absolutes:

«parcelación y concentración parcelaria, patrimonio familiar, acceso a la propiedad,  
racionalización  del  sistema  de  explotación,  mejoras  permanentes,  vías  pecuarias  y  
rurales,  transformación  del  secano  al  regadío,  embellecimiento  de  la  vida  rural,  
además de encargarse del crédito y seguro agrario».347

O sigui:  la reforma joseantoniana feta institució.  El cert  és,  però, que aquest 

organisme, mig degut a la seva provisionalitat,  mig degut al  context de guerra,  mig 

degut a una institucionalització encara no ferma del règim, no va tenir una vida gaire 

destacable, i acabaria essent substituït per l'INC i els altres organismes posats al servei 

de la nova reforma agrària.

La segona institució clau per entendre la contrareforma agrària fou el Servicio de 

Recuperación Agrícola (SRA), creat per Ley de Recuperación Agrícola el 3 de maig de 

344 PANIAGUA MAZORRA, Á. “El  papel  del  Servicio de Recuperación Agrícola en la política  
agraria de la primera etapa del franquismo”. Revista de Estudios Agrosociales. Núm. 145. Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1988. Pàg. 109.

345 Ibid. Pàg. 110.
346 SORNÍ MAÑÉS, J. Op. Cit. Pàg. 188.
347 PANIAGUA MAZORRA, Á. Op. Cit. Pàg. 110-111.
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1938 com un organisme depenent del SNREST. El SRA tenia una missió caduca i finita: 

administrar,  en  un  sentit  ampli,  les  finques  abandonades  del  bàndol  republicà  que 

anaven caient en mans dels rebels, o recuperades de l'IRA en virtut de les normatives 

promulgades. La seva activitat cessà el 31 de gener de 1941. D'aquesta manera, se li  

fixen  els  objectius  de:  recollir  els  productes,  el  bestiar,  la  maquinària,  el  capital  i 

l'utillatge agrícola  que hagués quedat  en les finques,  administrar  les  instal·lacions i, 

preferiblement,  posar  en  conreu  les  finques  abandonades  i  recuperades,  auxiliar  les 

“zones devastades” amb crèdits, adobs i maquinària, i, per últim, procedir a la devolució 

d'aquests finques als seus propietaris considerats com a legítims.348

Con funcionava el SRA? Per tal com hem dit que les devolucions s'efectuaren, 

en gran mesura, fora de la legalitat, ja ens podem imaginar que el seu funcionament fou 

força  precari  i  improvisat.  A  cada  província  es  creava  una  Junta  Provincial  

Administradora de Bienes de Ausente,  i  a cada municipi  una  Comisión Depositaria  

Municipal, composta per l'alcalde, el secretari de l'Ajuntament, i tres vocals formats pel 

representant  local  del  partit  més  dos  agricultors  designats  per  l'Ajuntament.  La 

Comisión Depositaria gestionava les finques, amb els seus béns, de forma directa, o bé 

cedint-la  a  usufructuaris  mentre  no apareixia  el  legítim propietari.  El  propietari  que 

al·legava drets de propietat sobre una finca, havia de fer la sol·licitud de devolució al 

SRA, la qual pràcticament sempre era resposta positivament, i només negativament en 

el cas de ser declarat el propietari com a desafecto, situació aquesta bastant improbable. 

En cas que el propietari restés desaparegut o se'n certifiqués la mort, es buscava els 

familiars directes més pròxims per fer-los l'entrega de les terres.349

348 SORNÍ MAÑÉS, J. Op. Cit. Pàg. 191-193. I també: PANIAGUA MAZORRA, Á. Op. Cit. Pàg. 
111-112.

349 PANIAGUA MAZORRA, Á. Op. Cit. Pàg. 112-113.
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Els  mecanismes  de  devolució  de  terres  per  la  via  legal  del  SRA van  estar 

subjectes a moltes irregularitats: calia del testimoni de veïns perquè la devolució es fes 

efectiva, cosa que donava peu a conflictes basats en petites rivalitats personals; es feia 

difícil  identificar,  d'entre els  béns posats en comú en algunes explotacions,  com ara 

bestiar o collites, la part que corresponia a cada propietari,  de manera que sovint es 

recorria a prorratejos injustos per a totes les parts; sovint els béns que un propietari 

al·legava com a propis s'havien perdut, i  aleshores aquest intentava recuperar-los de 

béns que, de fet, no havien estat mai estrictament seus; i així fins a una llarga llista de 

particularismes  i  petits  conflictes  que  van fer  de  les  devolucions  un  nou i  autèntic 

exercici d'expropiació de tots contra tots.350

Quins foren, a l'engròs, els resultats de la contrarevolució agrària? Devolució 

dels 6,3 milions d'hectàrees afectades per la reforma republicana, de les quals només 

456.523  (445  finques)  ho  van  ser  per  la  via  legal  del  SRA;351 839.000  camperols 

expulsats  de  les  terres  que  ocupaven;352 i  pel  cas  de  Catalunya:  3.635 peticions  de 

devolució resoltes, de les quals només 140 desfavorablement, i 9.655 finques (6.222 ha) 

administrades provisionalment pel SRA.353

350 SORNÍ MAÑÉS, J. Op. Cit. Pàg. 193-194.
351 BARCIELA, C. “Introducción...”. Pàg. 401.
352 SORNÍ MAÑÉS, J. Op. Cit. Pàg. 198.
353 TÉBAR HURTADO, J. “Franquisme i “contrarevolució agrària” a Catalunya durant la immediata 

postguerra (1939-1945)”. Estudis d'Història Agrària. Núm. 16. Barcelona: Eumo Editorial/Centre 
d'Estudis Històrics Internacionals/Centre de Recerca d'Història Rural, 2003. Pàg. 92-93.
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4.4. Monopoli, intervencionisme, fixació de preus

Com és ben sabut, el règim intervingué els mercats des d'un primer moment. 

Durant la postguerra, no foren només els preus i els factors de producció els elements 

directament intervinguts, fixats per decret al marge de la relació oferta/demanda, sinó 

que ho foren també la distribució dels principals béns de consum, ampliats el 1941 a la 

pràctica totalitat d'aliments. Aquesta intervenció, juntament amb el racionament, creà 

tota una sèrie d'organismes que la gestionaven i en vetllaven pel seu funcionament. Els 

principals  eren:  el  Servicio  Nacional  del  Trigo (SNT),  la  Comisaría  General  de  

Abastecimientos y Transportes (CGAT), i la Fiscalía de Tasas (FT).

La  CGAT,  creada  el  1939,  tenia  la  funció  de  gestionar  i  planificar  el 

racionament: els seus Comisarios de Recursos, amb àmplies competències i encarregats 

cadascun de zones prèviament definides, havien de controlar les existències disponibles 

i adequar-les a les necessitats de la població, a més de fer-se càrrec logístic del transport 

i  l'emmagatzematge  dels  béns  de consum.  La  Fiscalía  de  Tasas era  l'òrgan judicial 

encarregat de vetllar pel compliment de la legalitat quant a preus i taxes fixades pels 

productes.354

No cal ni dir que tals mesures provocaren greus desajustos econòmics i socials: 

aparició d'un mercat negre que, en el  cas del blat,  superava el  propi mercat oficial; 

escassetat d'aliments, i a més de baixa qualitat; acumulació de grans fortunes per part 

dels  estraperlistes  més  ben  col·locats  en  les  estructures  del  règim;  corrupció;  i 

generalització de la gana, quan no la fam, entre la població.355

354 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 66-67.
355 BARCIELA, C. “Introducción...”. Pàg. 393-398.
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El  Servicio Nacional del Trigo, creat el 25 d'agost de 1937,356 era la institució 

estrella de la intervenció. Amb ella, el franquisme declarava la seva pròpia Battaglia del  

Grano, intentant solucionar mitjançant la intervenció i la protecció estatal els problemes 

dels grans productors cerealícoles.357 El cert és que el sector cerealícola feia temps que 

clamava per  alguna mena de solució als  seus problemes: les estructures productives 

endarrerides  provocaven  una  fluctuació  excessiva  en  els  volums  de  la  collita  i,  en 

conseqüència, en els seus preus, a més que una política aranzelària erràtica ja havia 

provocat greus crisis en el  sector,  per importacions massives de blat  més barat i  de 

millor qualitat que ensorraven la producció local, ben bé des de finals del segle XIX.358 

Precisament en aquest aspecte posava èmfasi el règim a l'hora d'exaltar les virtuts del 

SNT:

«la labor de este Organismo, creado por el Caudillo en plena Cruzada de Liberación,  
ha permitido asegurar a los agricultores en general,  y  muy especialmente a los de  
nuestra  zona  central  de  monocultivo  cerealista,  la  estabilización  de  los  precios,  
salvando de la miseria a millares de cultivadores que, si en los años de malas cosechas  
sufrían grandes quebrantos, en los años de abundancia no tenían mejor suerte por el  
derrumbamiento de los precios».359

Però, un cop més, les autoritats van equivocar-se en fer la diagnosi del problema: 

basats en una suposada sobreproducció de blat nacional, en van monopolitzar el comerç 

a través del SNT, i en van establir un preu de taxa massa baix, amb la idea de garantir  

uns preus assequibles de pa a la població. Lògicament, els productors o bé van substituir 

aquest  cultiu  per algun altre  de més rendible  o bé van mirar  de col·locar  les  seves 

356 Ibid. Pàg. 391.
357 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 67.
358 BARCIELA, C. “Intervencionismo y crecimiento agrario en España, 1936-1971”. A: PRADOS 

DE LA ESCOSURA, L.; MARTÍN ACEÑA, P. (ed.).  La nueva historia económica en España.  
Madrid: Tecnos, 1985. Pàg. 294-295.

359 CÁNOVAS, C. La agricultura nacional en la expansión económica de España. Madrid: Dirección 
General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, 1959. Pàg. 8.
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collites al mercat negre, agreujant així encara més la situació.360 Com ja hem vist, les 

principals reclames dels agricultors anaven en el sentit d'assolir elevacions en els preus 

de taxa, o d'implementar cotes més àmplies de liberalització per tal de col·locar, a més 

bon preu, el producte en el mercat lliure.

Les autoritats franquistes, lluny de voler solucionar la situació, es mantingueren 

fermes, durant els quaranta, en la política de preus baixos, de manera que era impossible 

fer remuntar la producció; a més, van estendre el control que exercia el SNT sobre altres 

cereals. Amb els cinquanta i l'entrada de Cavestany al Ministeri,  però, la situació va 

canviar,  i  les  millores  s'accentuarien,  estabilitzarien  i  perfeccionarien  durant  els 

seixanta:  es  van  elevar  els  preus  de  taxa;  es  van  suprimir  algunes  de  les  mesures 

intervencionistes  més  odiades  pels  agricultors,  com  ara  la  fixació  de  superfícies 

obligatòries; es van reduir els productes monopolitzats pel SNT al blat i prou; es va 

iniciar la construcció d'una Red Nacional de Silos y Graneros per emmagatzemar el gra 

que els productors entregaven al SNT, i després per emmagatzemar els excedents; es va 

iniciar una política d'ajudes als agricultors, a través de cedir-los llavors seleccionades i 

crèdits; i es va recórrer a l'establiment de preus diferencials en funció de la qualitat del 

blat i d'altres variables.361

El Servicio Nacional del Trigo (SNT) passà a ser, amb posterioritat, el Servicio  

Nacional de Cereales (SNC), i finalment el  Servicio Nacional de Productos Agrarios 

(SENPA)  el  1971,  però  la  seva  essència  i  actuació  es  mantingué  intacta,  només 

modificada  arran  de  la  creació  el  1968 del  Fondo de  Ordenación y  Regulación de  

Producciones y Precios Agrarios (FORPPA), a les directrius del qual hagué d'atènyer-

360 BARCIELA, C. “El fracaso...”. Pàg. 67-68.
361 BARCIELA, C. “Intervencionismo...”. Pàg. 304-313.
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se.362 El FORPPA fou creat amb la intenció d'ordenar i racionalitzar el funcionament 

dels mercats agraris, així com de «velar siempre por la justa y equilibrada protección,  

tanto de la renta de los agricultores como del poder adquisitivo de los consumidores»; 

però el cert és que va acabar sempre actuant a mode de fons de garantia o compensació 

pels  productors  agrícoles  quan  semblava  que  els  preus  tenien  la  intenció  d'ensorrar 

algun mercat.363

Vistes així les coses, podem considerar que l'autèntica “Battaglia del Grano” es 

va guanyar a partir dels cinquanta: si durant els quaranta un agricultor (entengui's: gran 

propietari cerealícola) havia de vendre obligatòriament la collita al SNT a uns preus 

excessivament baixos, a partir dels cinquanta i sobretot durant els seixanta la situació va 

canviar:  aquest  mateix  agricultor  tenia  llavors  de  qualitat  que  el  SNT li  posava  a 

disposició, gaudia de crèdits per mecanitzar l'explotació, no s'havia de preocupar pels 

mercats perquè col·locava la collita de forma segura i a bon preu en el SNT, els graners 

de l'estat li emmagatzemaven l'excedent, tenia la garantia (en virtut del proteccionisme) 

que no hauria de competir amb grana estrangera per accedir a la indústria farinera, i, per 

si no fos suficient, el FORPPA anava al seu auxili davant qualsevol desajust dels preus.

Franco va fer  del  blat  un bon negoci  per  als  grans  empresaris,  però un mal 

negoci per al contribuent: des del 1951, quan comencen les polítiques expansives del 

SNT, aquest organisme gaudeix de línies de crèdit privilegiades al Banc d'Espanya; i 

durant els seixanta, el SNT acaba copant un 20% - 30% de tot el crèdit que el sistema 

creditici cedeix al sector públic.364

362 Veure organigrama 1. Pàg. 118.
363 ALARCÓN, P. “FORPPA: libertad o intervencionismo”.  El País.  Madrid:  Grupo Prisa,  26 de  

desembre de 1978.
364 BARCIELA, C. La financiación... Pàg. 15-55.
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Organigrama 1: Esquema evolutiu de l'entramat institucional de l'agrarisme franquista  
i dels organismes que el van succeir. Font: Elaboració pròpia.



A partir  de  la  transició,  i  mica  en  mica,  aquest  entramat  interventor  s'aniria 

desmantellant. El 1981 la CGAT queda absorbida dins del SENPA; el 1984, exigències 

de la CEE, es liberalitza la producció i comercialització de blat, en monopoli estatal des 

de 1937; i amb l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (1986) tant el 

SENPA com el  FORPPA queden diluïts  en el  Fons Europeu d'Orientació i  Garantia 

Agrícola (FEOGA). D'aquesta manera, l'entrada a la CEE posaria l'autèntic punt i final a 

l'agrarisme franquista i les seves institucions, i suposaria també l'inici d'una nova etapa 

per a l'agricultura espanyola.365

En aquest trànsit d'una dècada, des de la mort de Franco fins a l'entrada en la  

CEE, la política agrària es caracteritzà, en essència, pel continuisme a l'entorn de la 

política de preus i l'ordenació o intervenció dels mercats. També s'efectuaren reformes 

en la legislació de cara a promoure certs canvis en l'estructura agrària, com ara protecció 

de  l'arrendatari,  accés  a  la  propietat  o  solució  a  l'abandó  de  grans  finques,  sense 

importants conseqüències, i s'intentà un nou marc jurídic per a les associacions agrícoles 

(nova  Llei  de  Cooperatives,  creació  de  les  Organitzacions  Professionals  Agràries, 

OPAS, Estatut de les Societats Agràries de Transformació, SAT, de 1981) que es veuria 

bloquejat o contrariat en bona mesura pel manteniment de les Cambres Agràries.366

365 Veure organigrama 1. Pàg. 118.
366 ARNALTE, E.; CEÑA, F. “La agricultura y la política agraria en España durante el período de 

transición democrática”. Agricultura y Sociedad. Núm. 68-69. Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 1993. Pàg. 289-312.
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4.5. Colonització, concentració, reforma

Si  en  el  sector  secundari  el  règim  havia  creat  l'INI  com  a  instrument  per 

propulsar la industrialització, en el sector primari es crea, l'octubre de 1939, el Instituto  

Nacional de Colonización (INC), l'organisme que hauria de fer de punta de llança d'un 

dels aspectes més destacats de la reforma agrària falangista: la colonització. El referent 

més immediat de l'INC és, un cop més, el cas del feixisme italià i la seva  Bonifica 

Integrale.367

L'actuació de l'INC al llarg dels quaranta tenia una doble vessant: l'anomenada 

acció en  grandes zonas, i la política de colonització d'interès local. La primera quedà 

configurada, principalment, per la  Ley de Bases para Colonización de Grandes Zonas 

(desembre  de  1939),  el  Decreto de  1942  autoritzant  l'INC  a  comprar  terres 

voluntàriament  ofertes  pels  propietaris,  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de  Fincas  

Rústicas por Causa de Interés Social (1946), i la Ley sobre Colonización y Distribución  

de la Propiedad de las Zonas Regables (abril de 1949).368

La  Ley  de  Bases preveia  una  colonització  liderada  per  la  iniciativa  privada, 

actuant l'Estat com a subsidiari: els propietaris interessats en la colonització s'havien 

d'associar en una Sociedad de Colonización, presentant el corresponent projecte a l'INC, 

i rebien d'aquest tota l'ajuda tècnica necessària, així com avançaments de les inversions; 

a  canvi,  però,  es  comprometien a  executar  les  obres  i,  posteriorment,  a  conservar  i 

mantenir les instal·lacions, i a mantenir en explotació contínua la finca; a més, havien 

d'acceptar  la  instal·lació,  en  algunes  de  les  terres  marginals,  dels  colons  que  l'INC 

367 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 60.
368 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “La política de colonización...”. Pàg. 328.
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imposava.369

Com era de suposar, els particulars no van respondre amb gaire entusiasme a la 

crida de l'estat, així que aquest va anar assumint, en l'àmbit de la colonització, cotes 

d'acció cada cop més importants. Pel Decret de compres de terres, l'INC preveia adquirir 

terres legalment per poder-hi assentar colons, i per la Ley de Expropiación Forzosa del 

1946 l'estat adquiria la capacitat d'expropiar terres que fossin declarades d'interès social 

per  assentar-hi  nous  colons.  Però  com  s'ha  posat  de  manifest,  realment  l'obra 

colonitzadora  durant  els  quaranta  va  ser  molt  tímida:  ni  l'INC  tenia  els  recursos 

suficients  per  comprar  terres  en  una  quantitat  considerable;370 ni  les  expropiacions 

tenien  la  força  suficient  per  promoure  un  canvi  seriós:  del  total  d'hectàrees  que 

formaven  una  finca  i  que  eren  objecte  d'expropiació  i  posada  en  regadiu  per  a  la 

posterior  colonització,  una  part  molt  important  acabaven,  de  nou,  “reservades”  o 

“exceptuades” pels seus propietaris, i només una petita part era, prèvia indemnització, 

parcel·lada i lliurada a nous colons, de manera que el gran beneficiat de l'expropiació, 

per paradoxal que sembli, acabava essent el propietari.371

La Ley de Zonas Regables de 1949 canviava del tot el panorama: s'abandonava 

el  paradigma de  la  “colonització  indicativa”,  es  deixaven  enrere  les  Sociedades  de 

Colonización, i s'optava de forma completa per l'intervencionisme estatal, concentrant la 

seva acció només en zones regables, com a via de consecució d'obres de colonització 

d'envergadura. S'iniciava així una nova etapa de la colonització, ara sí ja caracteritzada 

369 MANGAS NAVAS, J. M. “La política de colonización agrícola del franquismo (1936-1977)”. A: 
M.A.P.; M.A.P.A.; M.O.P.U. (ed.). Historia y evolución de la colonización agraria en España. II. 
Políticas administrativa y económica de la colonización agraria. Análisis insitucional y financiero  
(1936-1977). Madrid: M.A.P./M.A.P.A./M.O.P.U., 1988. Pàg. 71.

370 Diverses lleis al llarg dels quaranta havien anat ampliant el marge de l'estat per emetre deute  
públic  per  a  la  compra de terres,  així  com també el  marge de l'INC per emetre obligacions:  
BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “La política de colonización...”. Pàg. 333-334.

371 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 61.
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per la seva veritable operativitat.372

Els anys cinquanta seran els de més activitat colonitzadora, coincidint amb la 

voluntat racionalitzadora i propulsora de la reforma agrària del ministre Cavestany, tant 

per  l'abast  de  l'acció  de  l'INC  (per  exemple,  entre  1950  i  1959  aquest  organisme 

adquireix,  entre compres i  expropiacions, un total  de 175.557 hectàrees),373 com per 

l'aparició de dos nous àmbits d'actuació: la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables 

(desembre de 1953) i el Plan Badajoz.

Quant  a  la  Ley  de  Fincas,  naixia  aquesta  amb  la  voluntat  d'aconseguir 

transformacions en finques privades que en principi l'estat no tenia intenció d'expropiar 

ni colonitzar. Aquelles terres susceptibles de ser conreades (perquè restaven incultes) o 

de millorar-ne l'aprofitament econòmic, però que no rebien l'atenció necessària per part 

dels seus explotadors, eren declarades “mejorables”, i l'estat donava un marge als seus 

propietaris  perquè  complissin  amb  un  pla  de  millora  i  n'executessin  les  obres 

necessàries;  en cas de no ser així,  l'estat  situava la  finca en el  “catálogo de fincas 

expropiables”.  Lògicament,  l'estat  no  tenia  la  intenció  real,  en  virtut  d'aquesta  llei, 

d'expropiar  terres,  sinó que  l'amenaça  d'incloure  les  finques  en el  “catálogo” volia 

servir com a mètode d'esperonament dels propietaris perquè executessin obres tècniques 

de millora en les seves finques.374

La iniciativa estatal quant a colonització també es concretà en una sèrie de plans 

integrals  de  desenvolupament  regional,  dels  quals  el  “Plan de  obras,  colonización,  

industrialización y electrificación de la provincia de Badajoz” (abril de 1952) ha quedat 

com l'exemple paradigmàtic. Aquest tenia el seu origen en la zona regable del canal de 

372 MANGAS NAVAS, J. M. “La política de colonización...”. Pàg. 120.
373 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 82. Taula 7.
374 Ibid. Pàg. 79-80.
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Montijo, del qual ja s'havien executat les obres i sobre el qual ja s'havien assentat uns 

2.000  colons  en  finques  de  4  o  5  hectàrees  cedides  en  règim  de  concessió 

administrativa. El Pla, una de les obres agràries del règim que més va centrar l'atenció 

de la propaganda oficial en la televisió, el No-Do,375 i en fulletons i discursos sobre la 

“revolució”,  preveia  la  construcció,  en  tota  la  província,  d'innombrables  canals  de 

regadiu,  i  l'assentament  en  les  noves  terres  regades  de  colons  i  d'indústries  de 

transformació agrícola. Al Plan Badajoz seguirien altres per l'estil, com el Plan Cáceres 

o el Plan Jaén, tots ells amb la mateixa voluntat: ordenació de cultius, concessions de 

terres a nous colons, repoblació forestal, etc. Tot i que, ni de bon tros, els resultats van 

assolir les expectatives que la propaganda havia creat, doncs s'arribà a 25.000 colons 

instal·lats fins al 1957, però foren menys de 2.000 anuals a partir d'aquesta data, allà 

han  quedat  alguns  dels  pobles  de  nova  planta  construïts  directament  pel  règim: 

Guadiana del Caudillo, Guadalén del Caudillo, Rosalejo...376

A partir  dels  seixanta,  i  sobretot  a  partir  de  la  promulgació  successiva  dels 

Planes de Desarrollo, l'obra colonitzadora i de transformació de regadius va decaure en 

quantitat,  i  l'estat va tornar a una certa acció subsidiària envers la propietat privada, 

cedint  ajudes  i  crèdit  per  a  la  realització  de millores  tècniques,  molt  a  l'estil  de  la 

planificació indicativa.377 De fet, la personalitat jurídica de l'INC es difumina, a partir de 

1966, en la integració d'aquest organisme dins de la Dirección General de Colonización  

375 Per exemple, sobre la inauguració d'una sèrie de blocs d'habitatges a Badajoz i Mérida: No-Do nº 
1206A de 14-02-1966. Font: Radio Televisión Española. Filmoteca No-Do. Des del 2012, RTVE té 
digitalitzat i publicat a Internet tot el fons del No-Do en la pàgina www.rtve.es/filmoteca/no-do/.  
Consulta: juny de 2014.

376 ORTEGA,  R.  “Política  agraria  y  propaganda  institucional  en  la  década  de  1950”.  Estudis  
d'Història  Agrària.  Núm.  17.  Barcelona:  Eumo  Editorial/Centre  d'Estudis  Històrics  
Internacionals/Centre de Recerca d'Història Rural, 2004. Pàg. 649-654.

377 BOSQUE,  J.  “Del  INC  al  IRYDA:  Análisis  de  los  resultados  obtenidos  por  la  política  de  
colonización posterior a la guerra civil”. Agricultura y Sociedad. Núm. 32. Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1984. Pàg. 174-175.
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y  Ordenación  Rural  (DGCOR),  per  desaparèixer  finalment  el  1971  en  el  si  de 

l'IRYDA.378

L'altra faceta de l'actuació de l'INC, la política de colonització d'interès local, 

sembla  que  va  donar  més  bons  resultats.  Aquesta,  reglamentada  per  les  Leyes  de 

Colonización de Interés Local de 1940 i 1946, tenia per voluntat auxiliar, mitjançant 

l'INC, els particulars que volguessin aplicar millores territorials i tècniques a les seves 

finques rústiques. Les millores susceptibles de rebre l'ajuda de l'INC eren de naturalesa 

molt  diversa:  captació  i  conducció  d'aigües  tant  per  al  reg  com  per  a  l'habitatge, 

transformacions en regadiu, creació d'horts familiars, construccions i edificacions rurals, 

electrificació  d'explotacions,  instal·lació  d'indústries  agropecuàries,  plantacions,  etc. 

L'INC  assistia  els  particulars,  en  aquestes  qüestions,  mitjançant  ajuda  tècnica  en 

l'elaboració dels projectes, i la concessió de crèdits o bestretes a baix interès en base al 

pressupost  total  de  l'obra.  Fins  1965,  el  nombre  d'auxilis  concedit  ascendia  a  uns 

148.000; i fins 1970, l'INC havia concedit ajudes per un valor total de 12.629,79 milions 

de pessetes:

«En  definitiva,  el  INC  contribuyó,  mediante  la  política  de  colonización  local,  a  
capitalizar la agricultura española mediante la subvención de obras que transformaron  
una gran extensión de secano en regadío y modernizaron el sector; y ello a un coste  
muy bajo para los propietarios de las tierras, que vieron multiplicarse el valor de sus  
fincas de forma extraordinaria».379

D'ençà de la desaparició del SNREST, el règim havia relegat en l'oblit l'altra cara 

de la reforma de les unitats de cultiu: la concentració parcel·lària. L'INC, organisme en 

el que es transformà el SNREST, no incloïa en el seu pla d'actuació cap mena d'atenció 

a  polítiques  d'unificació  de  finques.  Aquest  vell  element  de  la  reforma  agrària 

378 MANGAS NAVAS, J. M. “La política de colonización...”. Pàg. 190-201.
379 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “La política de colonización...”. Pàg. 356-362.
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joseantoniana, però, seria recuperat i potenciat pel ministre Cavestany l'any 1952, quan 

es crea el  Servicio Nacional de Concentración Parcelaria (SNCP), juntament amb la 

seva prescriptiva Ley de Concentración Parcelaria. Si bé s'ha argumentat que la creació 

del SNCP suposava un canvi important en el centre de gravetat de la política agrària,  

passant aquesta de la preocupació per reduir i parcel·lar els latifundis a la preocupació 

per aglutinar finques la dispersió de les quals les feia preocupantment improductives,380 

el cert és que la creació del SNCP coincideix en el temps amb el moment d'esplendor de 

l'obra de l'INC, i és perfectament coherent amb la mentalitat falangista que plana sobre 

el Ministeri d'Agricultura des del final de la guerra civil; el que de veritat estranya és 

com, essent la racionalització de la mida de les unitats de cultiu (en el seu doble aspecte: 

parcel·lador i concentrador) tan important per a aquesta mentalitat, i havent tingut el 

Ministeri  ja en marxa una institució (el  SNREST) que,  ni  que fos a  nivell  orgànic, 

disposava la concentració com a política d'actuació pròpia, no fos aquesta reactivada 

fins més d'una dècada després d'acabar-se la guerra.

Com  funcionava  el  procés  de  concentració?  En  aquells  municipis  on  els 

minifundistes  tinguessin  excessivament  disperses,  en  finques  diferents,  les  seves 

propietats,  i  si  ho  sol·licitava  un  mínim del  60% dels  propietaris  del  municipi,  el 

Servicio reordenava les parcel·les assignant a cada propietari,  preferiblement en una 

sola parcel·la o en un reduït nombre, una superfície de terra equivalent en qualitat i 

quantitat a la que fins aleshores tenia dispersa; les explotacions resultants esdevenien, a 

més,  jurídicament indivisibles. El mecanisme solia funcionar,  tot  i  estar confiat  a la 

iniciativa privada i a la sol·licitud dels propietaris, i tot i resultar sovint que després de 

la  concentració  moltes  parcel·les  seguien essent  massa petites  per  a  una agricultura 

380 BARCIELA, C.; LÓPEZ ORTIZ, M. I. “El fracaso...”. Pàg. 85.

125



mecanitzada. Molts minifundistes de terra dispersa van passar a ser minifundistes d'una 

sola parcel·la.381

El SNCP seria substituït pel  Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y  

Ordenación Rural (SENCOPOR), i en virtut de la Ley de Ordenación Rural de juliol de 

1968  se  li  atribuirien  tota  una  sèrie  de  funcions  que  vindrien  a  reforçar  l'obra  de 

colonització d'interès local que ja estava desenvolupant l'INC: ajudes per a regadius, 

auxilis per a indústries agrícoles, crèdits a explotadors agrícoles, foment de la formació 

professional, entre d'altres, tot encaminat a «conseguir la reestructuración de las zonas  

rurales en orden a la elevación de las condiciones de vida de la población y el mejor  

aprovechamiento de los recursos naturales».382

Quins  van  ser  els  resultats  del  SNCP/SENCOPOR?  Vegem-ne  un  esquema 

evolutiu en el  quadre 4.5.1.383 Com es pot apreciar,  l'acció concentradora té especial 

incidència en la dècada dels seixanta, per decaure relativament a partir de 1975. Aquest 

fenomen s'explica pel fet que l'explotació de petites parcel·les esdevé antieconòmica a 

mesura que avança la mecanització del treball agrícola i la desvalorització del producte 

del camp. A més, en el quadre 4.5.1 podem apreciar també com l'acció concentradora 

esdevé gradualment més eficaç, perquè si la ratio de concentració el 1955 és de l'entorn 

de 5:1 (5 parcel·les d'abans de la concentració donen lloc a una de sola després de la 

concentració), el 1970 ja és de l'entorn de 10:1, el doble.

A  principis  dels  setanta  es  procedeix  a  una  revisió  de  tota  l'arquitectura 

institucional, orgànica i normativa de la política agrària construïda fins aleshores. L'INC 

381 Ibid. Pàg. 85-86.
382 “Ley 54/1968, de 27 de julio,  de Ordenación Rural”.  Boletín  Oficial  del  Estado.  Núm. 181.  

Madrid, 29 de juliol de 1968. Pàg. 11078-11083.
383 Veure quadre 4.5.1. Pàg. 333.
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i el SENCOPOR, així com algun altre servei menor, es fusionen, per llei de 21 de juliol 

de 1971, en una sola entitat:  el  Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

(IRYDA). De fet, ja hem vist que les activitats de l'INC, quant a colonització d'interès 

local, i del SENCOPOR, quant a ordenació rural, acaben confluint en certa mesura, així 

que no era d'estranyar la seva unificació definitiva.384

Totes  les  lleis  que  havien  guiat  l'actuació  agrària  de  l'estat  fins  aleshores, 

Colonización  de  Grandes  Zonas,  Expropiación  por  Causas  de  Interés  Social, 

Colonización  de  Zonas  Regables,  juntament  amb  tots  els  textos  referents  a  la 

concentració, així com altres disposicions menors, també queden refoses en una de sola: 

la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de gener de 1973, la qual incorpora, però 

de forma unificada i adaptada als temps, tots els supòsits que preveien les lleis anteriors, 

així  com  alguns  de  nous  més  propis  de  la  nova  agricultura;  i  amb  ella,  el  terme 

colonització s'abandona en preferència d'altres més neutres com ara adquisició.385

Justament  quan  el  règim  encara  les  seves  etapes  finals,  ha  finalitzat  la 

reconversió o adaptació de tot el seu organigrama agrari per fer-lo més apte a la “nova 

agricultura” mecanitzada i capitalitzada. Del SNT, la CGAT, l'INC i el SNCP es passa al 

FORPPA,  l'IRYDA i  la  Ley  de  Reforma  y  Desarrollo  Agrario.  L'IRYDA segueix 

executant  obres  de  regadiu,  segueix  promovent  l'adquisició  de  terres  en  propietat 

privada, segueix concentrant parcel·les, etc. Però s'ha oblidat pràcticament d'alguns dels 

aspectes més feixistitzants de la reforma agrària joseantoniana, com ara l'expropiació o 

parcel·lació per  a  la  posterior  colonització,  o  la  conformació d'explotacions  de base 

familiar.  En canvi,  ha incorporat els  principals elements que es poden esperar d'una 

384 Veure organigrama 1. Pàg. 118.
385 MANGAS NAVAS, J. M. Op. Cit. Pàg. 201-206.
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política agrària adaptada a una agricultura excedentària: preocupació creditícia per a la 

mecanització, mentalitat empresarial, i fons de garantia pel producte sobrant (a través 

del FORPPA). No podia ser aliena a l'agricultura la capacitat del règim per fagocitar 

situacions inesperades, per sintetitzar doctrines diferents, per bé que adjacents en bona 

part dels seus punts, i per adaptar-s'hi institucionalment.

Donem per últim algunes xifres globals de l'acció de l'IRYDA, juntament amb 

les seves institucions matriu:

«Entre 1939 y 1982 [...], el INC-IRYDA ha adquirido, generalmente en relación con la  
introducción de nuevos regadíos, un total de 479.387 Has. de tierras con un coste de  
8.610 millones de ptas.  y en las que,  tras su división y ordenación,  ha instalado a  
59.698 familias. Ha colaborado, también, en la adquisición por particulares de 44.679  
Has.,  para  lo  que  ha  facilitado  una  ayuda  financiera  de  4.173  millones  de  ptas.  
Asimismo,  ha  realizado  la  concentración  parcelaria  de  una  superficie  global  de  
5.331.398  Has.  [alrededor  del  25  por  100  de  la  superficie  cultivada  española],  
pertenecientes a 1.078.792 propietarios y ha sometido a ordenación otras 11.732.674  
Has.  Finalmente,  ha constituido 2.695 agrupaciones  para el  cultivo en  común con  
22.518  socios  y  una  superficie  total  de  363.623  Has.  [...] En  total,  la  superficie  
transformada en regadío entre dichas fechas asciende a 878.322 Has., sólo a través de  
la acción estatal directa. A dicha extensión hay que agregar otras 625.654 Has. de  
nuevos regadíos  de iniciativa privada  [...] realizadas con ayudas del  INC-IRYDA y  
417.058  Has.  de  riegos  mejorados  según  el  mismo  procedimiento.  Además,  debe  
añadirse  un  total  de  35.468  obras  de  equipamiento  rural  auxiliadas  -acequias,  
desagües, caminos rurales-, con un valor de 31.942 millones de pesetas, de los cuales  
7.411 son aportación  directa  del  Instituto.  Finalmente,  y  en íntima relación con la  
reforma de la estructura agraria y de la empresa de la que depende en gran medida,  
hay que recordar los 264 “pueblos” de colonización construidos por el INC-IRYDA, en  
su mayor parte de nueva planta, y formados por 29.666 viviendas, de las cuales 27.607  
aglomeradas y 2.059 dispersas. [...] El espacio irrigado creado de una forma u otra por  
el INC-IRYDA se aproxima a la mitad del regadío español (46,9%) actual».386

Durant  la  primera  meitat  de  la  dècada  dels  vuitanta,  l'IRYDA aniria  cedint 

competències gradualment tant a la Direcció General del Ministeri d'Agricultura com a 

les diferents comunitats autònomes, fins a desaparèixer.

386 BOSQUE, J. Op. Cit. Pàg. 157 i 167-168.
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4.6. Crèdit, formació, subvencions, subsidis...

A més  d'aquests  organismes,  cal  no  deixar  de  banda  tota  una  sèrie  àmplia 

d'òrgans  de naturalesa agrícola  que completaven l'edifici  institucional  de l'agrarisme 

franquista.  Citem-ne breument  els  més  importants.  Les  Jefaturas  Agronómicas (JA) 

actuaven a mode de Delegació del Ministeri d'Agricultura a cada província, i servien de 

corretja de transmissió de la política agrària del règim en qüestions referents a ordres, 

controls, matriculacions, i també d'òrgans financers de subvencions i ajuts per a certs 

cultius  o  activitats,  d'entre  els  que  destaca  el  seu  Servicio  de  Mejora  Forrajera  y  

Pratense (SMFP).

A més dels serveis i seccions de crèdit existents en diferents institucions, com 

l'INC o les Hermandades, existiren diferents òrgans dedicats exclusivament a la cessió 

de  crèdit,  com ara  el  Servicio  Nacional  de  Crédito  Agrícola  (SNCA),  la  Dirección 

General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria  (DGCCCA), depenent del 

Ministeri,  i  a  partir  de  1962  la  Banca  de  Crédito  Agrícola  (BCA).387 L'Instituto  

Nacional  de Semillas  Selectas (INSS) s'encarregava de la  selecció,  cura  i  venda de 

llavors; i la Mutualidad Agraria (MA) dirigia a nivell nacional la seguretat social dels 

pagesos que es gestionava en la respectiva secció local de la Hermandad.388

Per  acabar,  el  Servicio  de  Extensión  Agraria  (SEA),  a  través  de  les  seves 

agències comarcals, era l'òrgan difusor dels coneixements i la nova tecnologia entre els 

agricultors  en  un  nivell  local,  tasca  per  a  la  qual  organitzava  conferències,  classes, 

xerrades, visites a finques, planters experimentals, etc., i per a la qual donava crèdits i 

387 SILVA MUÑOZ, F. “Crédito agrícola y sistema fiscal”.  Revista de Estudios Agrosociales. Núm. 
41. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1962. Pàg. 125-154.

388 Veure organigrama 1. Pàg. 118.
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subvencions. Mitjançant el SEA, el règim va propagar entre els agricultors els que eren 

considerats els estàndards de la revolució verda: capitalització i mecanització del camp, 

agricultura de grup, i mentalitat empresarial en la gestió de les explotacions. En aquest 

sentit,  el  SEA va jugar durant  les dècades dels seixanta i  els  setanta  un paper molt 

important a nivell local en els processos d'adaptació dels pagesos a la nova agricultura, 

però a partir dels vuitanta aquesta institució es va anar desmantellant gradualment a 

mesura  que  les  seves  competències  van anar  cedint-se  a  les  respectives  comunitats 

autònomes.389

Ja com organismes menors de l'entramat agrarista del règim, però encara d'una 

certa vida o importància, cal esmentar per últim l'existència d'altres institucions menys 

visibles, o de poca capacitat d'actuació, com podrien haver estat la  Obra Sindical de  

Previsión  (OSP),  pertanyent  a  Falange,  que  hauria  complert  funcions  de  subsidi  a 

malalties i vellesa, la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (UNCC), que hauria 

enquadrat a totes les cooperatives, i que estaria enquadrada al seu torn en la Hermandad 

Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, o les Cátedras Volantes de Divulgación  

Agropecuaria  (CVDA):  sessions de conferències i  xerrades  tècniques organitzades a 

nivell local bé per la JA, bé per la Hermandad.390

389 MAJORAL, R. “De la guerra civil a la unió europea”. A: GIRALT, E. (dir.). Història agrària dels 
Països Catalans. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, 2008. Vol. 4. Pàg. 608.

390 En aquest cas, la Memòria Digital de Catalunya també aporta alguns testimonis fotogràfics de les 
sessions de la CVDA. Veure, per exemple, la celebrada el 1956 a Cassà de la Selva sobre tècniques 
de millora dels cultius a base de llavors seleccionades i un ús correcte de l'adob; fotografia 4.6.1. 
Annex 7.3. Pàg. 356.
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4.7. Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos

Falta per veure una de les institucions més importants de l'agrarisme franquista i, 

segurament, una de les menys estudiades: les Hermandades Sindicales de Labradores y  

Ganaderos.  Les  Hermandades eren  la  versió  rural  del  sindicato  vertical,  o  com 

s'anomenava des de dins, en contraposició a la Organización Sindical Española (OSE): 

la  Organización Sindical Agraria (OSA). Vegem, primer, com el franquisme concebia 

les Hermandades, i quin paper tenien destinades dins de l'entramat mental i institucional 

del règim. A continuació veurem les funcions que tenien assignades i que van complir 

les Hermandades, i acabarem amb un repàs de la seva estructura i funcionament, i del 

seu desenvolupament orgànic i institucional.

Tot i que, sens dubte, les Hermandades van néixer ex novo el 1940 en el si de la 

legislació  franquista  de  postguerra,  els  teòrics,  dirigents  i  intel·lectuals  orgànics  del 

règim els  atorgaven un origen ben diferent,  sense cap mena de dubte amb voluntat 

legitimadora. Així, consideraven les  Hermandades com les normals continuadores de 

les  Cambres  Agràries  creades  el  segle  XIX,  dels  Sindicats  Agrícoles,  d'inspiració 

catòlica, creats arran de la llei de sindicació de 1906, de tota la sèrie de comunitats de 

regants i cooperatives que havien sorgit en l'Espanya del primer terç del XX, de les 

experiències corporatives posades en pràctica per Miguel Primo de Rivera, dels gremis i 

guildas medievals,  i,  evidentment,  del  nacionalsindicalisme  d'Onésimo  Redondo  i 

Ramiro  Ledesma  Ramos:391 «está  latente  la  preocupación  que  desde  los  primeros  

momentos  de  su  vida  pública  tuvieron  los  fundadores  de  nuestra  doctrina  por  las  

391 GÓMEZ HERRÁEZ, J. M. Op. Cit. Pàg. 127.
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cuestiones agrarias, que hoy proclamamos con entera satisfacción».392

Però com entenia el règim la naturalesa de les Hermandades? Què eren aquestes 

institucions segons les seves pròpies jerarquies? El  Jefe de la Asesoría Jurídica de la  

Hermandad  Nacional  de  Labradores  y  Ganaderos ens  ho  exposa  molt  clarament, 

dirigint-se a uns estudiants que es preparen per opositar a places de secretariat:

«¿Qué son las Hermandades y por qué existen las Hermandades? Os lo podría yo  
contestar  recogiendo  las  frases  de  vuestro  Director  [...],  cuando  decía  “que  los  
intereses económicos y sociales de la zona no son administrados por los Ayuntamientos  
sino por las Hermandades Sindicales del Campo”. No es que el término más correcto  
sea el de administración por las Hermandades, sino la representación y defensa  [...],  
pero seguía en su disertar  manifestando “que estas  Hermandades poseían un gran  
vigor,  una  mayor  vitalidad  e  incluso  mayores  recursos  económicos  que  los  
Ayuntamientos, gestionando los intereses concretos de sus vecinos”. Las Hermandades  
son la realización de esas posibilidades de asociación que siempre fueron buscadas por  
los  hombres  del  trabajo  y  que  están  mucho  más  acentuadas  en  el  campo.  Estas  
Hermandades  han  sido  las  Instituciones  que  encontraron  nuestros  labradores  y  
ganaderos para resolver sus propios problemas, que antes se discutían, como siempre,  
en las plazas o en las tabernas de nuestros pueblos de España».393

Són  enteses,  doncs,  en  les  paraules  més  refinades  d'un  Abogado  Secretario  

Técnico  Sindical,  com  a  «verdaderos  Sindicatos  agropecuarios,  surgidos  libre  y  

espontáneamente  como consecuencia  natural  y  obligada  del  instinto  asociativo  del  

hombre del campo y el espíritu de defensa de sus comunes intereses».394

I quines funcions tindrien atribuïdes les  Hermandades, des d'un punt de vista 

intra-règim?  Doncs,  com  diu  el  Secretario  General  de  la  Junta  Nacional  de  

Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos:

«existen dos órdenes de actividades: el primero tiene por objeto colaborar directamente  
con  el  Estado  en  la  preparación  y  realización  de  la  política  agraria;  el  segundo,  
procurar la mejora de las condiciones de trabajo en los obreros y el perfeccionamiento  
de los sistemas de explotación de la tierra y de la ganadería».395

392 SOLÍS RUIZ, J. Op. Cit. Pàg. 14.
393 DEL SOL FERNÁNDEZ, E. Op. Cit. Pàg. 76-77.
394 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 25-26.
395 MARCOS  CHACÓN,  G.  “Las  organizaciones  agrícolas  en  España”.  Revista  de  Estudios  

Agrosociales. Núm. 5. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1953. 
Pàg. 78.
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Per ser més específics, el seu Reglamento Orgánico li atribuïa exactament cinc 

funcions: socials, econòmiques, assistencials, comunals i col·laboradores amb l'Estat.396 

En l'ordre social es tractava de vetllar pel compliment de la legislació laboral, procurar 

la mediació sindical i la conciliació social en els conflictes laborals del camp, atendre a 

la col·locació obrera de parats, i millorar el nivell cultural i econòmic dels treballadors 

del  camp,  entre  d'altres.  En  l'ordre  econòmic  tenien  per  missió  vetllar  per  la  justa 

retribució del producte agrícola, per l'augment de la renda agrària, pel progrés econòmic 

del camp, per l'execució d'obres de regadiu; i, en general, millorar la rendibilitat de les 

explotacions agràries i la qualitat del seu producte. En l'àmbit assistencial, promoure 

l'acció  cooperativa  de  la  pagesia,  fomentar  la  formació  professional,  atendre  a  la 

construcció i millora de l'habitatge camperol, i sobretot encarregar-se de la gestió de la 

previsió social  (Seguros,  Mutualidades)  dels  seus enquadrats.  En l'àmbit  comunal la 

seva feina consistia en la gestió dels serveis comuns als agricultors del municipi: policia 

o Guardería rural, administració de prats de pastura comunals, manteniment de camins 

i  desaigües,  etc.  I,  per  últim,  en  l'àmbit  de  la  col·laboració,  la  seva feina  havia  de 

consistir en l'elaboració d'estadístiques i informes per a la superioritat, així com en la 

cooperació amb altres organismes estatals de la política agrària, per exemple de cara a la 

fixació  de  preus,  la  inspecció  de  la  qualitat  del  producte,  o  l'execució  del  cadastre 

parcel·lari:397

«una vez contrastados los intereses que representan nuestras entidades sindicales con  
los generales de la nación, el camino a seguir es bien claro. Al estado le corresponde  
dictar la norma, proveer o aportar los medios, vigilar la acción. Al Sindicato ejercer la  

396 SOLER PÉREZ, E.  Manual teórico-práctico de las Hermandades Sindicales de Labradores y  
Ganaderos. València: Editorial Ortí, 1946. Pàg. 21.

397 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 29-30.
SOLER PÉREZ, E. Op. Cit. Pàg. 21-30.
GAVALDÀ, A. Les “Hermandades...”. Pàg. 6-7.
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función.  [...] El  Estado dirigiendo y  corrigiendo,  el  Sindicato  ejecutando;  y  así,  al  
asociar  al  pueblo  que  trabaja  en  una  tarea  de  Gobierno,  afianzamos  una  acción  
política en fórmula netamente española, matizada como nacionalsindicalista».398

Com veiem, les atribucions de tals organismes són molt àmplies, i excedien els 

límits  del paper que desenvolupava la seva homòloga OSE en la indústria.  És aquí, 

doncs,  on  rau  un  del  principal  interès  d'aquestes  institucions:  més  que  institucions 

“sindicals” o laborals, eren òrgans que vehiculaven la política econòmica i agrària del 

règim i,  per  tant,  el  seu  impacte  en  les  comunitats  rurals  hauria  de  ser  molt  més 

pronunciat del que tingué la OSE en la classe treballadora urbana. Independentment dels 

resultats, però, els apologetes del règim en cantaven les excel·lències en la mesura que 

eren considerades com institucions propícies per al canvi agrari, autèntiques portadores 

de l'interès social i econòmic del camp, i grans executores d'obres de tota mena, com ara 

colonització, crèdit, suport tècnic, arbitratge de conflictes laborals o seguretat social, a 

més del canal natural de representació política de la pagesia, que en última instància 

arribaria fins a les Cortes a través dels procuradores de naturalesa sindical.399

Al marge d'aquestes consideracions, els historiadors han posat de manifest quins 

eren els autèntics aspectes i les autèntiques intencions de les  Hermandades. No hi ha 

dubte  que  les  Hermandades,  en  tant  que  entitats  sindicals  úniques,  verticals  i 

d'enquadrament  obligatori,  serien  l'instrument  del  règim  per  exercir  un  ple  control 

social,  o repressió en el  seu defecte,  sobre el món rural, especialment sobre el  petit 

camperolat i els jornalers sense terres. Tot i que la seva estructura interna hauria permès, 

en algunes circumstàncies, l'expressió i defensa en públic d'alguna problemàtica pagesa 

concreta,  s'ha tendit  a  senyalar  el  que  no pot  ser  d'una altra  manera en el  si  d'una  

398 SOLÍS RUIZ, J. Op. Cit. Pàg. 45.
399 Una perfecta exposició de tals raonaments a: DEL SOL FERNÁNDEZ, E. Op. Cit. Pàg. 79-86.
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dictadura:  la  seva pràcticament  nul·la  representativitat,  i  la  seva incapacitat  real  per 

mobilitzar la pagesia.400

No hem de dubtar del caràcter repressor de l'enquadrament de la pagesia en una 

corporació agrària com era la OSA: el seu establiment està marcat per la victòria en la 

guerra del bàndol nacional, i el seu referent més immediat, així com en el cas de l'INI i 

l'INC eren  el  model  italià,  i  encara  que  els  apologetes  de  les  Hermandades no  ho 

citessin explícitament en cap cas, era la Reichsnährstand (Agència per a l'Alimentació 

del Reich) nacionalsocialista.  En una eficaç comparativa entre ambdues institucions, 

Daniel Lanero assenyala que compartien plenament un caràcter corporatiu, una visió o 

mentalitat  semblant  quant  a  la  naturalesa idiosincràtica i  política del  món pagès  (la 

doctrina de la “soberanía del capesino” tindria el seu anàleg en la doctrina del Blut und 

Boden), un esquema totalment piramidal i una acusada subordinació al partit, a l'estat i a 

les seves doctrines.401

A més  del  seu  caràcter  polític,  també  s'ha  assenyalat  el  caràcter  socialment 

retardatari  de les  Hermandades:  aquestes,  controlades per les elits  rurals  de sempre, 

haurien estat  un dels elements més importants per entendre el  manteniment del vell 

ordre social  en segons quines regions del  camp espanyol.  Per exemple,  Ortiz Heras 

conclou que l'actuació de les  Hermandades d'Albacete hauria anat en la direcció de 

mantenir estanca l'estructura de la propietat de la terra durant tot el llarg del franquisme, 

així com d'impossibilitar la revolta obrera o la millora de la situació social i econòmica 

de les classes treballadores rurals mitjançant la repressió i el manteniment d'uns salaris 

400 GÓMEZ HERRÁEZ, J. M. Op. Cit. Pàg. 132-134.
401 LANERO, D. “Sobre el encuadramiento de los campesinos y la agricultura en el tiempo de los  

fascismos: una comparación entre nazismo y franquismo”. Ayer. Núm. 83. Madrid: Asociación de 
Historia Contemporánea/Marcial Pons, 2011. Pàg. 74-76.
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anormalment baixos.402 De fet, en un altre exemple, el del Priorat, queda clar que durant 

la  postguerra  el  règim  establí  uns  sous  oficials  de  misèria  per  als  jornalers,  que 

oscil·laven des de les 7,60 pessetes diàries pels homes majors de 18 anys fins a les 5,25 

pts. diàries per a les dones.403

Els  casos  del  Baix  Penedès  i  de  les  Terres  de  l'Ebre,  estudiats  per  Antoni 

Gavaldà  i  Torrents,  apunten  en  un  mateix  sentit:  el  de  corroborar  l'escassa 

representativitat  de  les  Hermandades,  i  la  seva  integració  en  el  règim  com  un 

engranatge  més  de  la  política  agrària.  Els  dirigents  de  les  diferents  Hermandades  

Locales d'aquests territoris foren, majoritàriament, militants falangistes, i els que no ho 

eren directament, havien estat partidaris de la dreta durant la república, o afectats per la 

revolució en algun o altre sentit.  En el cas del Baix Penedès, el 47,9% del personal 

dirigent de les seves Hermandades locals (1944) eren afiliats a la Falange;404 mentre que 

pel cas de les terres de l'Ebre, la xifra es mou, en funció de la comarca, entre el 60% i el  

70%.405 A més, en ambdós casos es repeteixen els patrons ja assenyalats fins ara: a les 

Hermandades de postguerra s'aixopluguen els agricultors i els propietaris benestants, les 

elits locals, per a la defensa dels seus interessos econòmics i de classe, i són la garantia 

per als grans productors de tenir a l'abast una mà d'obra dòcil, controlada i barata. Així, 

per exemple, ràpidament queden molt ben definits els sectors de l'oli, o de l'arròs en el 

cas del delta, que saben treure profit de la possibilitats d'associació corporativa que els 

ofereixen  les  Hermandades.406 Semblantment  constata  Albert  Testart  i  Guri  pel  cas 

figuerenc:

402 ORTIZ HERAS, M. Las Hermandades... Pàg. 187-192.
403 GAVALDÀ, A. El sindicalisme... Pàg. 218-219.
404 GAVALDÀ, A. Les “Hermandades”... Pàg. 28. Quad. 3.
405 GAVALDÀ, A. «¡Viva el Sindicato!»... Pàg. 126-138.
406 Ibid. Pàg. 337-347.
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«La  Hermandad fou l'instrument d'una capa de propietaris agraris i  empresaris del  
camp per defensar els seus interessos davant, d'una banda, els treballadors agrícoles i,  
de l'altra, de les diverses autoritats institucionals.  [...] Així,  per exemple, durant tot  
l'any 1953 la hermandad és usada com a plataforma de pressió per suprimir, o almenys  
rebaixar, els arbitris municipals que gravaven les activitats entorn dels productes lactis.  
També, durant les dues primeres dècades d'existència, fou l'instrument que serví per  
controlar el cadastre, base per calcular la posterior pressió fiscal. O, finalment, arran  
de  les  gelades  de  l'hivern  del  1956,  des  de  la  hermandad es  realitzaren  accions  
encaminades a obtenir ajuts per pal·liar els seus efectes».407

Per últim, hi ha un aspecte sobre el funcionament real de les Hermandades que 

no pot passar-nos per alt. Els casos de Lleida, estudiat per Gelonch i Solé,408 Astúries, 

per  García  Piñeiro,409 i  Ourense,  per  Anxo  Collarte,410 presentats  en  respectives 

ponències en el V Encuentro de Investigadores del Franquismo del 2005, asseguren que 

realment les  Hermandades aconseguiren reestructurar i consolidar les xarxes caciquils 

anteriors a la guerra, així com impulsar el desenvolupament econòmic i agrícola de les 

explotacions  que  tenien  en  propietat;  les  elits  van  saber  treure  rendiment  de  la 

possibilitat associativa i cooperativa que els oferien les  Hermandades, així com de la 

seva capacitat per brindar facilitats creditícies i d'accés a  inputs agraris als empresaris 

rurals. Però així com les elits s'integren en l'entramat institucional del règim, també és 

cert que sovint ho fan de forma defectiva o camuflada: la lluita sorda, durant els anys de 

postguerra, entre sindicats agrícoles d'inspiració catòlica, juntes locals de propietaris, 

caixes rurals d'estalvi i cooperatives de crèdit i consum anteriors a la guerra queda ben 

palesa en tots aquests casos, essent sovint la seva pervivència finalment acceptada o 

tolerada de facto, tot i veure's en última instància enquadrades aquestes institucions en 

el si de les seves respectives Hermandades locals o provincials.411

407 TESTART I GURI, A. Op. Cit. Pàg. 208-210.
408 GELONCH I SOLÉ, J. Op. Cit.
409 GARCÍA PIÑEIRO, R. Op. Cit. Pàg. 45-64.
410 COLLARTE, A. Op. Cit. Pàg. 299-315.
411 URÍA,  J.  “Mesa  4.  Relación  de  comunicaciones:  Asociacionismo  y  sociabilidad  durante  el  

franquismo. Del colapso al despertar asociativo”. A: ORTIZ HERAS, M. (coord.).  Memoria e  
historia del franquismo. V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Cuenca: Ediciones de la 
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Com funcionaven  les  Hermandades?  Presentem tot  seguit  l'estructura,  en  un 

tipus  ideal  o  modèlic,  d'una  hipotètica  Hermandad local  qualsevol,  així  com 

l'organigrama del seu funcionament a nivell estatal; amb el benentès que la casuística 

local donava lloc a situacions completament diferents entre elles, i que pràcticament cap 

Hermandad local va assolir un grau de complexió institucional tan gran com el que aquí 

ara presentarem.

El tipus modèlic d'Hermandad quedà definitivament fixat en les Ordenanzas que 

establien les normes que regirien l'estructura interna i les funcions de les Hermandades, 

publicades  en  la  Orden del  23  de  març  de  1945.412 Segons  aquest  reglament,  tres 

principis  bàsics  guiaven  l'acció  de  les  Hermandades.  Primer:  les  Hermandades es 

constituïen com a Corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia; tenien, 

doncs,  capacitat  per  representar  els  interessos  dels  seus  afiliats  davant  de  l'estat, 

capacitat per posseir i alienar béns, i autoritat per imposar la seva voluntat en aquells 

àmbits de la seva estricta competència.413 Segon: s'aplicava en el seu si la lògica de la 

unitat  sindical,  és  a  dir,  les  Hermandades integraven,  indiferentment,  propietaris, 

camperols, jornalers, arrendataris, empresaris i treballadors.414 I tercer: la  Hermandad 

Local enquadrava tots els “productors”, entès el concepte segons el principi d'unitat a 

què acabem de fer referència, agrícoles o pecuaris del seu municipi, sobre els  quals 

pesaven les quotes per al manteniment de la  Hermandad, i els quals tenien, almenys 

teòricament, el dret a participar de totes les activitats i beneficis de les  Hermandades; 

val  a  dir  que  l'enquadrament  era  automàtic:  només  pel  fet  de  ser  pagès,  s'estava 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. Pàg. 83-89.
412 ORTIZ HERAS, M. Las Hermandades... Pàg. 63.
413 GAVALDÀ, A. Les “Hermandades”... Pàg. 11.
414 GÓMEZ HERRÁEZ, J. M. Op. Cit. Pàg. 121.
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automàticament inserit en la Hermandad, i els seus secretaris tenien l'obligació de portar 

al dia un  Libro de Encuadramiento on figurés el cens de pagesos habitants en el seu 

municipi corresponent.415

A partir d'aquí, i constituïda la Hermandad amb la prescriptiva aprovació de les 

seves bases i amb l'entrada en el registre de sindicats de la  Delegación Nacional de  

Sindicatos,416 la  Hermandad Local estava constituïda pels òrgans següents:  Asamblea 

Plenaria,  Jefe o Prohombre de la Hermandad,  Cabildo Sindical,  Secretario Contador, 

Sección Económica, Sección Social, Tribunal Jurado, Servicios, i Juntas Directivas de  

Organismos Incorporados.417 Vegem-los amb una mica més de detall.418

La Asamblea era, en teoria, l'òrgan suprem de la Hermandad. Estava composta 

per tots els membres de la  Hermandad corresponent (és a dir: els enquadrats, tots els 

pagesos), celebrava un parell de reunions ordinàries a l'any,  les seves decisions eren 

vinculants, i tenia per competències pròpies l'aprovació de reglaments, de les memòries 

anuals d'activitat, i dels pressupostos i liquidacions.419 A la pràctica, però, era un òrgan 

purament  testimonial  o  aclamatori:  per  exemple,  els  ordres  del  dia  es  fixaven  amb 

anterioritat, i no tenia capacitat de modificació de pressupostos.420

415 ORTIZ HERAS, M. Las Hermandades... Pàg. 76-78.
416 MARCOS CHACÓN, G. Op. Cit. Pàg. 76-77.
417 La descripció exacta, segons el reglament de 1945, d'aquests òrgans i de les seves funcions a:  

SOLER PÉREZ, E. Op. Cit. Pàg. 53 i seg. Veure també: ORTIZ HERAS, M. Las Hermandades... 
Pàg. 80.

418 Veure organigrama 2. Pàg. 140.
419 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 35-36.
420 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 35.
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Organigrama 2: Esquema de composició i enquadrament d'una teòrica Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos. Font: Elaboració pròpia.



El Jefe o Prohombre exercia la direcció i representació de la Hermandad en tots 

els  seus nivells,  presidia  l'Assemblea,  el  Cabildo,  el  Tribunal,  i  disposava d'àmplies 

competències executives tant dins com fora de la  Hermandad. Esdevé autoritat local 

d'importància semblant a la de l'alcalde.421 Era escollit pel Cabildo o, en el seu defecte, 

pel Delegado Provincial de Sindicatos (DPS), opció majoritària a la pràctica.422

El Cabildo Sindical, o Junta Sindical, era l'òrgan “deliberante i consultivo” de 

la Hermandad. La seva funció era assistir al Jefe en els assumptes de govern i vetllar pel 

bon funcionament intern dels òrgans de la Hermandad. Estava formada per: el Jefe, el 

Secretario Contador, el capellà del poble, els caps dels Servicios i  Juntas, els  Jefes de 

les Secciones, i, si feia falta, assessors tècnics designats.423

El Secretario Contador era un càrrec tècnic, considerat funcionarial i, per tant, 

remunerat. El titular, però, no ho era per oposició, sinó per nomenament de l'Asamblea. 

En principi, no s'exigia per al càrrec més obligacions que les de saber llegir i escriure, i 

no tenir antecedents polítics de desafecció al règim; tampoc calia ser militant de FET-

JONS, cosa que desagradava a les jerarquies sindicals, donada la importància del càrrec. 

S'encarregava  de  tota  l'activitat  administrativa,  pressupostària  i  comptable  de  la 

Hermandad,  com  ara  el  despatx  de  la  correspondència,  la  tinença  dels  llibres,  la 

tramitacions  d'expedients,  la  custòdia  de  l'arxiu,  la  redacció  dels  pressupostos,  la 

formulació de liquidacions o la gestió de quotes. Havia d'assistir, també, al  Jefe en la 

interpretació  i  el  compliment  de  les  lleis,  i  podia  substituir-lo  en  cas  de  delegació 

expressa.424

421 Íd.
422 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 36.
423 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 35-36.
424 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 43-47.
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Les seccions Económica i  Social agrupaven, de forma diferenciada i cadascuna 

governada per la seva respectiva  Junta, els enquadrats propietaris i empresaris, en la 

Sección Económica, i els enquadrats assalariats o treballadors del camp, en la Sección 

Social, cadascuna encarregada de la defensa dels interessos respectius.425 La  Sección 

Económica podia subdividir-se en els diferents subgrups del  Sector Campo:  Cereales, 

Frutos y Productos Hortícolas, Ganadería, Azúcar, Olivo i Vid.426 Com que la separació 

d'empresaris i treballadors era contrària a la doctrina d'unitat i verticalitat falangista, i en 

previsió d'evitar conflictes que entre les dues Seccions poguessin sorgir, es podien crear 

unes Juntas de Conciliación Sindical les quals:

«constituídas en el seno de estas entidades, procuran la avenencia en las diferencias  
que,  en  materia  social,  se  producen  entre  empresarios  y  trabajadores.  Son  Juntas  
mixtas desginadas por sus estamentos respectivos».427

El  Tribunal Jurado era l'òrgan “judicial” de la  Hermandad. Estava presidit pel 

Prohombre,  qui  s'acompanyava de  3  vocals  designats  per  l'Asamblea.  S'encarregava 

d'imposar sancions i d'arbitrar en conflictes entre els membres de la  Hermandad, és a 

dir  entre  qualsevol  pagès  de  la  població.428 Tot  i  que  sovint  les  competències  del 

Tribunal Jurado es confonien amb les d'un tribunal convencional, el cert és que tenia 

per jurisdicció les faltes menors contra la propietat, la gestió de pastures, la solució de 

conflictes entre límits de parcel·les i camins, etc., i tenia atribuïda la capacitat d'imposar 

multes.429

La Hermandad assumia, en el seu si, la gestió de diversos Servicios per als seus 

enquadrats. La varietat de Servicios que podia tenir una Hermandad era força àmplia: 

425 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 36.
426 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 52.
427 SOLÍS RUIZ, J. Op. Cit. Pàg. 35.
428 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 36.
429 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 50-51.
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Colocación  Obrera,  Servicio  Estadístico, que  col·laborava  amb  els  organismes 

d'estadística  de  l'estat,  Servicio  de  Explotación Económica,  Gestión  Asistencial, que 

depenia dels organismes de l'estat que gestionaven les prestacions socials, com ara la 

Obra Sindical de Previsión;  Crédito Agrícola,  Guardería  o Policía Rural,  Extensión 

Agraria per  a  la  formació,  Almacén,  entre  d'altres.430 El  Servicio  de  Explotación  

Económica regulava  els  mercats  locals  i  facilitava  l'accés  dels  empresaris  a  pinsos, 

adobs,  utillatge,  etc.  L'encàrrec del  Guarda Rural era  obvi:  considerat  Agente de la  

Autoridad, i per tant competent en la detenció de persones, vetllava pel manteniment de 

l'orde al camp i pel respecte de les propietats agrícoles.431

Per últim, les  Juntas de Organismos Incorporados eren tots aquells òrgans de 

govern d'institucions que, tot i mantenir una certa vida i funcions autònomes, estaven 

orgànicament  inserides  en  les  Hermandades:  Cooperatives,  Juntas  de  Jurados  de  

Empresa  y  Veedores  de  Hermandad,  que  agrupava  els  enlaces  sindicales que 

funcionaven  al  camp com en qualsevol  altra  empresa  de  l'àmbit  industrial,  Grupos 

Sindicales de Colonización (GSC), Agrupaciones Sindicales de Explotación en Común, 

d'entre els més destacats.432

Aquestes últimes  Agrupaciones Sindicales de Explotación en Común (ASEC) 

mereixen un comentari especial. Creades el juliol de 1963, i prou actives en diversos 

pobles, com veurem en certs casos de la comarca de la Selva, materialitzaven la voluntat 

del règim d'adaptar els principis de la nova agricultura de grup en el marc corporativista 

de l'agrarisme falangista,  i  són un nou pas institucional  per  fer  realitat  la  definitiva 

modernització  i  mecanització  de  moltes  explotacions.  Els  seus  estatuts  eren  prou 

430 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 37.
431 ORTIZ HERAS, M. Las Hermandades... Pàg. 86-88.
432 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 36.
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explícits al respecte; com a objectius es proposaven: el conreu en comú de terres de 

diferents propietaris o arrendataris dedicades a un mateix cultiu, i també l'explotació 

ramadera en comú; facilitar  als  agricultors agrupats  l'accés a  la  maquinària,  llavors, 

crèdit  i  subvencions necessàries per a racionalitzar i modernitzar les explotacions; i, 

eventualment, la transformació i comercialització col·lectiva del producte obtingut.433 

Aquestes  Agrupaciones van esdevenir realment un catalitzador de la modernització de 

moltes  explotacions,  perquè  el  règim  vehiculava  a  través  d'elles  els  crèdits  i  les 

subvencions  necessàries  per  a  molts  conreus,  tot  i  que  en  origen  foren  creades  ex 

professo per solucionar el problema blader que a principi dels seixanta començava a 

despuntar:434 era evident que calia mecanitzar les explotacions i subvencionar el cultiu 

de blat des de la base productiva mateixa, a més de controlar-ne els preus, per fer front a 

la nova situació d'augment de la capacitat productiva i de disminució de la demanda 

efectiva de cereal panificable. En el seu desenvolupament, les Agrupaciones van acabar 

servint també per a realitzar el mateix procés adaptatiu per als productes derivats de la 

ramaderia, sobretot la carn, però en un sentit contrari: augment de la demanda per a 

unes estructures productives antiquades.

Semblantment  podem  dir  dels  Grupos  Sindicales  de  Colonización.  La  seva 

creació obeeix, en principi, a dues necessitats diferents. Creats per Ley de Colonización  

de Interés Local de 1940, havien de ser les formes jurídiques pròpies per al dipòsit i 

gaudi  dels  crèdits  i  ajudes  d'interès  local  per  a  regadius,  electrificacions  o  petites 

construccions, que l'INC concedia a diversos agricultors d'un mateix municipi afectats 

433 HERMANAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS.  Agrupaciones  
Sindicales de Explotaciones en Común. Madrid: Hermandad Sindical Nacional de Labradores y 
Ganaderos, 1963. Pàg. 9.

434 Ibid. Pàg. 5-7. Les Agrupaciones es creen el 16 de juliol de 1963 en el marc de l'ordre del Ministeri 
d'Agricultura de 25 de juny del mateix any per a la promoció de la millora estructural de les  
explotacions bladeres.

144



per problemàtiques semblants.435 Al mateix temps, responen a la màxima falangista de 

l'explotació sindical de conreus i creació d'horts familiars, doncs si bé les Hermandades 

havien  assolit  la  sindicació  única  de  la  pagesia,  faltava  encara  un  òrgan que  donés 

sortida a la possibilitat de l'explotació sindicada. Com que no eren ni un sindicat ni una 

Cooperativa, però tenien personalitat jurídica pròpia com les dues anteriors, els GSC 

van fluctuar sempre en un estat jurídic mal definit a l'entorn de «asociaciones o “entes  

intermedios” entre el agricultor y el Estado con vínculos semipúblicos, con marcado  

carácter “consorcial”».436 Amb els anys, i sense perdre mai la capacitat de suport a la 

colonització d'interès local, una llarga sèrie de disposicions anirien ampliant el marge 

d'actuació  dels  GSC  fins  a  convertir-los  en  autèntiques  empreses  agropecuàries  o 

agroindustrials sindicades en la  Hermandad i,  per tant,  tutelades per l'estat.  La seva 

naturalesa  i  funció  va  acabar  confluint,  doncs,  amb  la  de  les  ASEC,  i  a  partir  de 

principis dels seixanta la creació de GSC patiria un boom considerable, esperonat pels 

avantatges crediticis i fiscals que l'estat els atorgava, per la necessitat d'associació en 

una agricultura en profund procés de canvi estructural, i per les comoditats legals que 

els GSC trobaven enfront de les Cooperatives tradicionals (facilitat de creació, rapidesa, 

menor exigència de requisits i de socis, etc.).437 Amb els GSC i les ASEC, així com 

també les Cooperatives, l'agricultura de grup trobava la seva plasmació pràctica dins de 

l'agrarisme franquista, i ho feia en un sentit molt propi i diferenciat dels estàndards de 

lliure  mercat  i  lliure  associació:  l'enquadrament  sindical  i  la  protecció  estatal,  «la 

fórmula asociativa ideal para la agricultura española».438 Amb la transició, i així com 

435 PANIAGUA GIL,  J.;  CARBONELL DE  MASY,  R.  “Grupos  Sindicales  de  Colonización”.  
Estudios cooperativos. Núm. 32. Madrid: Asociación de Estudios Cooperativos, 1974. Pàg. 21.

436 Íd.
437 Veure l'evolució normativa i les xifres del boom a: Ibid. Pàg. 21-24.
438 Ibid. Pàg. 24.
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passà amb les Cambres Agràries, hom no volgué desmantellar l'entramat productiu creat 

pels GSC, i n'adaptà la fórmula i els principis al nou funcionament democràtic sota el 

nom de Societats Agràries de Transformació.439

L'estructura de les Hermandades es completava “cap amunt” amb Hermandades  

Sindicales Comarcales de Labradores y Ganaderos (HSCLG), que podien substituir les 

locals en cas de no existir-ne,  Hermandades Sindicales Provinciales de Labradores y  

Ganaderos  (HSPLG), anomenades  Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (COSA) a 

partir de 1947, i en la cúspide el Servicio Nacional de Hermandades (SNH), de 1946 a 

1947,  la  Junta  Nacional  de  Hermandades  Sindicales  de  Labradores  y  Ganaderos  

(JNH), de 1947 a 1962, i que substitueix el Servicio, i la Hermandad Sindical Nacional  

de  Labradores  y  Ganaderos  (HSNLG),  creada  el  1962  en  substitució  de  la  Junta 

Nacional.440 Cadascuna d'elles  enquadrava les  Hermandades que tenia  just  en nivell 

inferior, i tenien totes elles una organització interna semblant, essent la provincial de 

caràcter  més  tècnic i  logístic  (de suport  i  control  a  les  Hermandades Locales),  i  la 

nacional de caràcter més polític, utilitzada com a grup de pressió dels “interessos del 

camp”.441

439 Veure més detalladament el procés, i les semblances i diferències entre GSC i SAT, a l'estudi:  
ROMÁN, C.  “Las  Sociedades  Agrarias  de  Transformación en  España:  un análisis  histórico”.  
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Núm. 63. València: Centro Internacional de 
Investigación e Información Sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, desembre de 2008. 
Pàg. 65-87.

440 Veure organigrama 3. Pàg. 147.
441 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 25-28.
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Organigrama 3: Jerarquia del sindicalisme agrari franquista i dels organismes que el  
succeïren. Font: Elaboració pròpia.



Les COSA estaven compostes per un Cabildo o Junta Directiva, una Comisión 

Permanente, i una  Asamblea Plenaria; el  Presidente i el  Vicepresidente són nomenats 

pel  Ministeri.442 Mentre  existeix,  la  Junta  Nacional  de  Hermandades  Sindicales  de  

Labradores y Ganaderos està presidida pel Delegado Nacional de Sindicatos, i conté al 

seu si: el Consejo Nacional de Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, representacions 

nacionals  de  les  dues  Secciones,  i  departaments  de  Crédito  Agrícola,  Capacitación, 

Sección de Arrendatarios,  Propaganda i  Asuntos Administrativos, a més de mantenir 

contacte amb els Sindicatos Nacionales del Sector Campo.443

Per últim, la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, creada 

el 1962, es constitueix en el si de la OSE com, segons els estatuts, una confederació 

d'organitzacions agrícoles que té per finalitat la representació, amb caràcter exclusiu, 

dels interessos genèrics del camp i la coordinació de les entitats establertes legalment en 

els  àmbits  provincial  i  local;  els  interessos  específics  estan  defensats  pels  diferents 

sindicats del Sector Campo. Entre els seus objectius concrets destaquen: representar els 

interessos  econòmics,  socials  i  assistencials  dels  agricultors  espanyols,  contribuir  al 

progrés de l'agricultura, fomentar les relacions internacionals de l'agricultura espanyola, 

elevar el nivell de vida dels agricultors al del conjunt nacional, vetllar pel compliment 

dels principis de Justícia Social del Movimiento en el camp, i participar i intervenir en la 

política agrària del règim i en els controls de preus, reglaments i condicions laborals. Es 

proposa com a mitjans d'actuació: realització de congressos i conferències, organització 

de grups de treball, elaboració d'enquestes entre els agricultors, elevació de peticions als 

poders públics, canalització de la participació dels agricultors en la política nacional, 

442 MARCOS CHACÓN, G. Op. Cit. Pàg. 81.
443 SOLÍS RUIZ, J. Op. Cit. Pàg. 30.
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etc.444

La  Hermandad  Nacional enquadra:  les  COSA,  les  Hermandades  Locales 

(federades  en  les  COSA),  les  seccions  econòmiques  i  socials  de tots  els  Sindicatos 

Nacionales  del  Sector  Campo,  dividit  en  Azúcar,  Cereales,  Frutos  y  Productos 

Hortícolas,  Ganadería,  Madera y Corcho,  Olivo,  Textil i  Vid, les organitzacions rurals 

de  dones  i  joves,  les  Cooperatives,  i  la  Mutualidad  Nacional  de  Previsión  Social  

Agraria.445

La seva  organització  interna  i  les  funcions  de  cadascun  dels  seus  òrgans  és 

anàloga  a  la  de  les  Hermandades  Locales:  Asamblea  General,  representada  pels 

presidents dels òrgans enquadrats en la Hermandad Nacional que acabem d'esmentar, i 

de funcions purament testimonials, com ara aprovar pressupostos i memòries anuals; la 

Comisión  Permanente, composta  pels  mateixos  representants  corporatius  que 

l'Asamblea, però en un nombre menor, tindria les mateixes funcions que el  Cabildo; 

Presidència, que dirigeix, coordina i representa a la Hermandad Nacional; Secretariado 

General, encarregat de treballs tècnics i administratius de la institució, gestió econòmica 

i pressupostària, i suport a Presidència; les Secciones, dividides en Cultivadores o secció 

econòmica,  Trabajadores o  secció  social,  Famílias  Campesinas,  Regantes, 

Arrendatarios  y  Colonos,  Aparceros,  Técnicos  Agrícolas,  Grupos  Sindicales  de  

Colonización,  Cajas  Rurales  i  Sección  de  Crédito;  i  els  Servicios d'Inspección,  de 

Prensa,  d'Estadística,  d'Asesoría,  d'Administración i  un  Gabinete  de Estudios,  entre 

d'altres. La Hermandad Nacional es finançava amb una part de la quota sindical agrària 

444 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. Estatutos de la 
Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos. Madrid: Hermandad Sindical Nacional 
de Labradores y Ganaderos, 1962. Pàg. 10-11.

445 Ibid. Pàg. 12-13.
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de les institucions que enquadrava, així com amb subvencions directes, per exemple de 

la Delegación Nacional de Sindicatos, i aportacions i donacions de particulars o d'altres 

corporacions.446

Quan acaba la guerra, la creació i articulació de les Hermandades no es produeix 

de forma automàtica: s'inicia aleshores un llarg recorregut de més d'una dècada de bastir 

i consolidar l'estructura agrària franquista, i diríem: falangista.

Abolits  tota  mena  de  sindicats  i  col·lectivitats  agrícoles  de  signe  esquerrà, 

queden  només,  tolerades  de  moment,  certes  Cooperatives  i  els  sindicats  catòlics, 

agrupats  en  la  poderosa  Confederación  Nacional  Católico-Agraria (CONCA), 

organització socialcatòlica independent,  d'elaborat discurs ruralista,  força arrelada en 

importants  zones  de  l'estat,  i  que  amenaçava  en  convertir-se  en  important  grup  de 

pressió contra els falangistes en l'interior del règim.447

A més, amb la necessitat de posar de marxa la producció de nou i de començar a 

articular els principals eixos de la política agrària del règim en el món municipal, les 

autoritats crearen, a mesura que conquerien una població i de forma provisional, tota 

una  sèrie  de  Juntas formades  pels  terratinents  importants  destinades  a  resoldre  els 

problemes concrets i immediats del context agrícola local. No hi ha un patró homogeni 

explicatiu de la creació i  el  funcionament d'aquestes juntes,  el  seu desenvolupament 

depenia  exclusivament  de la  casuística local.  Per  fer-nos  una idea,  Marcos  Chacón, 

Secretario General de Hermandades, ens cita les següents possibles Juntas:  Juntas de 

Fomento Pecuario, Juntas Locales Agrícolas, Juntas Locales de Información Agrícola, 

Juntas Locales de Crédito Agrícola, Juntas Locales de Precios de Productos Agrícolas, 

446 Ibid. Pàg. 14-27.
447 CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 87-88.
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Junta Pericial de Catastro.448 La casuística local, però, podia donar lloc a la creació de 

Juntas d'alguna altra mena o funció.

O,  per  veure-ho  en  un  cas  concret,  sabem  que  a  Figueres  es  formaren  les 

següents Juntas: Junta Local de Fomento Pecuario de març de 1939; Junta Municipal  

de Subsidios Familiares Agrícolas d'octubre de 1939, a la que s'encarregà l'elaboració 

d'un cens agrari; Junta Agrícola Municipal de gener de 1940 i d'existència paral·lela a 

les altres, formada per l'alcalde, el cap local de Falange i alguns agricultors destacats de 

la  població,  i  que  s'encarregà  de  les  declaracions  obligatòries  de  conreu  i  de  la 

intervenció  d'algun  producte;  Junta  Agrícola  Local,  que  substitueix  l'anterior,  i 

subsisteix com a mínim fins novembre de 1945, formada en proporcions iguals pels 

mateixos  elements,  i  que  s'encarrega  de  designar  els  contingents  forçosos  als 

agricultors;  Junta  Pericial,  encarregada  de  la  conservació  i  rectificació  dels 

amillaraments rústics i pecuaris; i Junta Asesora Local de Abastecimiento de Ganado de 

juliol de 1946, quan, de fet, ja existeix la Hermandad Local.449

Per si  no fos prou, el  nou règim no havia abolit  les entitats  oficials  agràries 

legislades per règims anteriors, i moltes d'elles subsistiren després de la guerra: per una 

banda, les Càmeres Oficials Agràries (creades per llei el 1887, regulades de nou per llei 

de  1919;  l'equivalent  rural  de  les  Cambres  de  Comerç),  i  per  l'altra,  Sindicatos  

Agrícolas, molts dels quals s'incorporarien amb els anys a la CONCA, Comunidades de 

Labradores i Mutualidades de Seguros, creades a l'empara de la llei de 1906.450

En  definitiva:  la  preexistència  o  coexistència,  acabada  la  guerra,  de 

Cooperatives,  Sindicats  de  la  CONCA,  Juntas de  tota  mena,  Cambres  Agràries, 

448 MARCOS CHACÓN, G. Op. Cit. Pàg. 79-80.
449 TESTART I GURI, A. Op. Cit. Pàg. 184-188.
450 MARCOS CHACÓN, G. Op. Cit. Pàg. 66-70.
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Sindicatos Agrícolas,  Comunidades de Labradores i  Mutualidades ara havia de fer-se 

compatible amb les  Hermandades, noves entitats sorgides d'un sindicalisme vertical i 

únic intolerant envers altres organismes. El conflicte, la lluita sorda, tant a nivell polític 

entre  sectors  del  règim,  com  ara  socialcatòlics  i  falangistes,  però  també  grups 

d'interessos  professionals  no  del  tot  ideològicament  adscrits  a  cap  grup  concret, 

partícips de la vida política oficial i del desenvolupament econòmic local a través de les 

Cambres Agràries provincials o de les Cooperatives local; com a nivell competencial de 

les diferents institucions entre si, era evident i es preveia acusada. Com es resoldrà el 

conflicte? En favor de quins grups? Vegem el procés en tretze moments que considerem 

clau.

Primer  moment.  Es  citen  les  Hermandades,  encara  sense  promulgar-ne  cap 

reglament, en una circular de la Organización Sindical de 21 de desembre de 1939. Els 

falangistes  comencen  a  pensar  seriosament  en  la  forma  que  haurà  de  prendre  el 

sindicalisme vertical agrari, però de moment no hi ha cap actuació al respecte.451

Segon  moment.  Es  promulguen  les  lleis  generals  que  configuren  el  nou 

sindicalisme vertical. Són la Ley de Unidad Sindical de gener de 1940 i la Ley de Bases  

de la Organización Sindical de 6 de desembre de 1940. Aquesta segona crea oficialment 

les  Hermandades Sindicales  de Labradores y  Ganaderos com a Corporació de Dret 

Públic.452

Tercer  moment.  Promulgació  de  la  Ley  de  Integración  de  los  Sindicatos  

Agrícolas en la Organización Sindical de 2 de setembre de 1941, per la qual, respectant 

la seva autonomia i patrimoni:

451 Ibid. Pàg. 74. I també: GÓMEZ HERRÁEZ, J. M. Op. Cit. Pàg. 120.
452 Ibid. Pàg. 120.
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«se ordena la integración definitiva en la Organización Sindical del Movimiento de  
F.E.T. y de las J.O.N.S. de todos los Sindicatos Agrícolas, Cajas Rurales, Cooperativas  
y demás organismos anejos constituídos al amparo de la Ley de 28 de enero de 1906,  
así como la de sus Federaciones y Confederaciones».453

Els seus òrgans de govern passaran a formar part de les Juntas de Organismos  

Incorporados de les Hermandades. Els falangistes ja han guanyat una batalla.

Quart  moment.  Aprovació  de la  Orden nº  20 de la  Delegación Nacional  de  

Sindicatos, d'abril de 1942, que establia les normes per a la redacció governamental de 

les Ordenanzas de les Hermandades, òrgans que ja eren presentats com la «concreción 

práctica del  principio de unidad sindical  en el  campo».454 Els  falangistes posen les 

cartes sobre la taula: insten al govern a concretar la normativa i el funcionament de les  

Hermandades, i a fer-ho en un sentit “unificador”.

Cinquè moment. Creació i reglamentació de les Cooperatives per les lleis de 2 

de gener de 1942 i el reglament de l'11 de novembre de 1943, respectivament. El règim 

retalla autonomia a les Cooperatives, i les sotmet a la vigilància de la Central Nacional  

Sindicalista (per exemple, en el nomenament de presidents de les juntes rectores, que 

queda sotmès a designació del Delegado Provincial de Sindicatos). A més, les enquadra 

en unes Uniones de Cooperativas del Campo (nivell provincial) i en la Unión Nacional 

de Cooperativas (nivell nacional), dependents de la Delegación Nacional de Sindicatos. 

Encara  no  s'enquadren  en  les  Hermandades,  però  ja  es  sotmeten  al  sindicalisme 

falangista.455

Sisè moment. Promulgació del  Decreto de 17 de juliol de 1944 sobre  Unidad 

Sindical Agraria y las Hermandades Sindicales del Campo, i de la Orden de 23 de març 

453 GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 277.
454 CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 90.
455 GAVALDÀ, A. Les “Hermandades...”. Pàg. 5-6.
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de  1945  aprovant  el  reglament  o  Ordenanzas de  les  Hermandades.456 El  decret  és 

taxatiu:  estructura definitivament l'Organización Sindical Agraria en els  seus nivells 

local, comarcal i provincial, i estableix l'obligatorietat d'incorporar tots els organismes 

agraris locals preexistents en la Hermandad; a més, el reglament de l'any següent (1945) 

estableix el funcionament intern de les Hermandades, i recull la normativa que ja havia 

fixat la Delegación Nacional de Sindicatos en la Orden de 1942. L'opció falangista va 

guanyant terreny: de moment ja han incorporat Juntas, Cooperatives, sindicats catòlics, 

i  Sindicatos,  Mutualidades i  Comunidades de Labradores creats per la llei  de 1906. 

Però encara aspiren a més: falten les Cambres Agràries i acabar de bastir l'arquitectura 

sindical  agrícola  amb una estructura  nacional  en la  cúspide  de les  Hermandades.457 

Entre  els  molts  organismes  que,  a  nivell  concret,  el  reglament  de  1945 cita  com a 

necessàriament integrats en la Hermandad, trobem: cooperatives, Grupos Sindicales de  

Colonización,  Comunidades  de  Labradores,  policia  rural,  comunitats  de  regants, 

diputacions d'aigües, sindicats de reg, sindicats agrícoles, Juntas de Fomento Pecuario, 

Juntas Locales Agrícolas,  Juntas Locales de Información Agrícola,  Juntas Locales de  

Crédito Agrícola,  Juntas Locales de Precios de Productos Agrícolas, i  Juntas Locales  

Periciales del Catastro.458

Setè moment.  En aquest sentit,  i  tot  i  que la llei  encara no ho hagi establert 

oficialment, la DNS ja posa en marxa un Servicio Nacional de Hermandades el 1946.459 

Des  d'aquí,  les  jerarquies  del  sindicalisme  falangista  pressionaran  per  incorporar 

456 Veure l'articulat complet d'ambdues disposicions, amb comentaris al respecte, a: SOLER PÉREZ, 
E. Op. Cit. Pàg. 9 i seg.

457 GIL GARCÍA, P. Op. Cit. Pàg. 28-29.
CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 90-93.
CASAMITJANA FABREGAT, J. Op. Cit. Pàg. 164.

458 SOLER PÉREZ, E. Op. Cit. Pàg. 39-40.
459 CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 93.
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definitivament les Cambres Agràries i perquè es reconegui oficialment una Hermandad 

Nacional.  La  Falange,  a  través  de  l'OSE,  vol  esdevenir  l'única  representant  dels 

interessos agraris d'Espanya. En la I Asamblea Nacional de Hermandades Sindicales de  

Labradores y Ganaderos, una de les primeres grans demostracions de força del Servicio  

Nacional de Hermandades, són molt clars al respecte:

«la Asamblea Nacional  de Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos,  al  
protestar,  dentro  de  la  mayor  disciplina,  pero  con  toda  energía  [...],  acordó  con 
unanimidad entusiasta y fervorosa las siguientes: 1.ª Rápida e inmediata desaparición  
de las Cámaras Oficiales Agrícolas, con su Consejo Superior. 2.ª La representación de  
los  intereses  agrícolas  compete  en  absoluto  a  las  Hermandades  Sindicales  de  
Labradores y Ganaderos en su esfera local, provincial y nacional. 3.ª El Ministerio de  
Agricultura deberá utilizar a estos Organismos Sindicales del campo para el desarrollo  
de  su  labor  en  el  mismo,  prescindiendo  de  las  Cámaras,  cuya  desaparcición  
propugnamos».460

I  continuaven  argumentant  en  favor  de  la  «estructuración  total  de  la  

organización sindical en el campo» de la següent manera:

«reforzar hasta el máximo las facultades de las Hermandades Sindicales de Labradores  
y Ganaderos, en su doble aspecto de representación auténtica de los campesinos y de  
instrumento del Estado para el desarrollo de su política en el campo. [...] Integrar las  
Hermandades Provinciales en la Unidad superior de una Hermandad Nacional, que  
abarque  los  Grupos  económicos  del  Ciclo  de  producción  de  todos  los  Sindicatos  
Verticales del Sector Campo. Suprimir y fusionar en las Hermandades, de acuerdo con  
su  ámbito  jurisdiccional,  cuantas  Juntas,  Organismos  y  Entidades  de  orden  
representativo, económico y social-agropecuario existan, dándose cumplimiento a la  
Unidad  Sindical  agro-pecuaria  ordenada.  [...] Creación  del  Impuesto  único  con  el  
carácter  de Cuota Sindical  Agraria de tal  forma que al  labrador sólo se  le  exijan  
exacciones por los tres conceptos siguientes: 1.º- Contribución Territorial Rústica. 2.º-  
Cuota Sindical Agraria. 3.º- Seguros Sociales».461

Vuitè  moment.  Decret  del  17 d'abril  de 1947 pel  qual  es  creen les  COSA, i 

reglament  del  1948 que  les  regula.  Amb aquesta  legislació  es  donava  punt  final  al 

conflicte entre les Cambres Agràries i les Hermandades Provinciales. El resultat passà 

per fusionar ambdues institucions, creant les  Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias i 

inserint-les en el marc de l'estructura sindical de les Hermandades; dependents, per tant, 

460 SERVICIO NACIONAL DE HERMANDADES. Op. Cit. Pàg. 44.
461 Ibid. Pàg. 63 i 84.
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de la disciplina de la DNS. Potser no era la solució radical que els falangistes desitjaven, 

però el cert és que, en els seus punts bàsics, es va respectar la seva voluntat: un sol 

organisme de representació provincial de la pagesia integrat en el sindicat vertical.462

Novè  moment.  La  Delegación  Nacional  de  Sindicatos fa  un  pas  més  en 

l'articulació  a  nivell  nacional  de  la  Organización  Sindical  Agraria i  crea  la  Junta 

Nacional de Hermandades (1947), òrgan directiu i executiu del sindicalisme agrari de 

més capacitat que el  Servicio Nacional que venia a substituir. La  Junta crea un òrgan 

nacional de premsa i propaganda, Hermandad, Órgano Nacional Campesino. Portavoz  

de las Hermandades de Labradores y Ganaderos, i continua reclamant el reconeixement 

legal d'una Hermandad Nacional.463

Desè moment. Fins aquí (1947-1948), es pot dir que ha conclòs l'estructuració 

del sindicalisme agrari: se n'ha promulgat la principal legislació orgànica, i existeix ja 

una sola corporació on s'integren tots els “productors” i totes les entitats de signe agrari. 

La integració no sempre és fàcil, evidentment; ja hem vist com entitats de l'estil de les  

Cooperatives  mantenen  patrimoni  propi,  i  les  seves  Juntes  de  govern,  tot  i  estar 

integrades  en  la  Hermandad i  intervingudes  pel  Delegado  Sindical  Provincial, 

mantenen una certa autonomia. En molts pobles, el conflicte  Hermandad-Cooperativa 

serà  norma.464 Tot  i  això,  al  llarg  dels  cinquanta  s'aniran  promulgant  una  sèrie  de 

normatives i reglaments que, sense introduir cap canvi important en l'estructura que hem 

esbossat, l'anirà perfilant i perfeccionant, fent cada cop de la Hermandad una institució 

més  forta  i  present  en  els  assumptes  quotidians  del  món  rural.  Són,  per  exemple, 

462 CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 95-97.
CASAMITJANA FABREGAT, J. Op. Cit. Pàg. 165.

463 CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 94.
464 CASAMITJANA FABREGAT, J. Op. Cit. Pàg. 165-169.
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normatives que regulen la  Policía Rural, la  Previsión Social, el crèdit agrícola, o les 

Comisiones Sindicales de Avenencia, creades per solucionar conflictes socials, laborals i 

contractuals de baix nivell, per exemple en arrendaments; i que integren tots aquests 

serveis en les respectives Hermandades.465

Onzè moment. Es crea finalment, per decret 2615/62 de 5 d'octubre de 1962, tot 

i que una mica tard respecte de quan es començà a fer pressió en aquest sentit, la tan 

desitjada  Hermandad  Sindical  Nacional  de  Labradores  y  Ganaderos,  «que  viene  a  

completar el sistema sindical agrario español que no contaba sino con un organismo  

representativo-administrativo denominado Junta Nacional de Hermandades».466

Vist el procés, cal avaluar-lo. Carlos Criado considera fracassat l'intent falangista 

de bastir, en el camp, un sindicalisme agrari autònom, per la seva pèrdua gradual de 

retòrica “revolucionària”, per la seva incapacitat final de mobilització de la pagesia, per 

la seva subordinació última als organismes oficials de l'estat (Ministeri d'Agricultura), 

que converteixen aquest sindicalisme en una entitat burocràtica més, i perquè l'actuació 

d'algunes de les institucions aparentment enquadrades en les  Hermandades,  com ara 

Cooperatives o Cambres Agràries, seguí una línia continuista envers la seva existència 

anterior.467

Nosaltres, però, no parlaríem tan taxativament de fracàs; tampoc d'èxit absolut; 

però sí d'èxit relatiu: malgrat els defectes, el cert és que els falangistes van aconseguir al 

camp el que ni de bon tros havien assolit en la indústria: un sindicat únic que aglutinés 

465 És  el  corpus  legislatiu  que  l'Abogado  Secretario  Técnico  Sindical anomena  Legislación  
Complementaria, i que està format, fins 1960, per més d'un centenar llarg de circulares, órdenes, 
normativas, decretos, instrucciones, etc.: GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, F. Op. Cit. Pàg. 335-
598.

466 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS. Estatutos... Pàg. 
6.

467 CRIADO, C. Op. Cit. Pàg. 99-104.
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totes les entitats agràries. L'OSE destrueix els sindicats obrers, però manté Cambres de 

Comerç, Col·legis Professionals, i Hermandades Obreras de Acción Católica o HOAC, 

sindicats  obrers  de  signe  socialcatòlic,  entre  d'altres.  L'OSA no;  l'OSA no  tolerà 

l'existència de la CONCA, ni les Cooperatives o Cambres Agràries autònomes. L'OSE 

desenvolupà funcions, a part del control social, purament sindicals o laborals, i els seus 

enlaces  vetllaren com a màxim per l'aplicació de la normativa laboral i els convenis 

col·lectius; l'OSA, en canvi, tenia atribuïdes aquestes funcions, a més d'altres de tipus 

econòmic  i  social,  com ara  el  crèdit,  la  previsió  social,  la  policia  rural,  o  inputs i 

subministraments. L'OSE tendí a debilitar-se amb el temps, i li aparegué una oposició 

seriosa i articulada, sobretot les Comissions Obreres; l'OSA tendí a reforçar-se amb el 

temps, se li adjuntantaren per llei noves entitats i funcions, i la creació de la Hermandad 

Nacional Sindical de Labradores y Ganaderos coincidí amb un moment important de 

canvi  social  i  econòmic  al  camp,  pel  qual  segur  que  hauria  de  jugar  una  funció 

destacable.

Dotzè moment. Tot i que l'aleshores president, Adolfo Suárez, abolí el Sindicato 

Vertical,  les  Hermandades en  restaren  relativament  al  marge.  En  efecte,  durant  la 

transició, enlloc de desmantellar el corporativisme agrari que el falangisme havia bastit, 

s'optà per mantenir-ne l'estructura i  bona part  de les funcions,  tot  i  que amb alguns 

canvis en el funcionament intern. El 1977 es crearen les Cambres Agràries Locals, com 

a Corporacions  de Dret  Públic  i  com a hereves  del  patrimoni  i  les  funcions  de  les 

Hermandades,  amb  la  missió  de  servir  d'òrgan  de  consulta  i  de  col·laboració  amb 

l'Administració en qüestions d'interès agrari. Perdien, però, el seu caràcter sindical: es 

reconeixia la llibertat d'associació sindical i professional al camp, i el dret dels nous 
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sindicats de ser representats, per elecció lliure, en els Plens de les Cambres Agràries. 

L'edifici  corporatiu  continuava  constituït  de  Cambres  Agràries  Provincials,  de  la 

Confederació  Nacional  de  Cambres  Agràries,468 i  del  nou  Instituto  de  Relaciones  

Agrarias,  dependent  del  Ministeri:  l'òrgan  suprem  encarregat  de  la  relació  i  la 

col·laboració entre les Cambres oficials i les diferents entitats sindicals i associatives del 

camp.469

Tretzè moment. Finalment, arran de la cessió de competències a la Generalitat, el 

1993 es decidí extingir les Cambres Agràries Locals, mantenint-ne les quatre provincials 

també com a òrgan de consulta i col·laboració amb l'Administració.470 Dos anys abans, 

el 1991, el govern central ja havia desmantellat la Confederació Nacional de Cambres 

Agràries, perquè totes les tasques de representació de la pagesia havien estat assumides 

ja per les noves organitzacions sindicals i professionals d'agricultors.471 Sembla ser que 

els  sindicats  pagesos  majoritaris  boicotejaren  reiteradament  les  eleccions  a  Cambres 

Agràries, i que hi havia l'acord polític de que, tant bon punt les competències fossin 

transferides, les Cambres serien abolides. Però alguns després potser ho lamentarien:

«se'm fa més difícil d'entendre encara perquè, avui, tot el problema rau només en qui es  
queda el patrimoni que, quota a quota, havien creat, obligadament, els avis o els pares  
dels pocs pagesos que avui queden.  [...] Malgrat tot, crec que he d'insistir que aquest  
no és el veritable problema sinó que el problema està en el fet que, desmantellada,  
potser per anacrònica, una xarxa de locals on es donaven, amb més o menys encert,  
uns determinats serveis al  pagès, no ha estat  substituïda per cap altre organisme o  
entitat que pugui donar els esmentats serveis. Una vegada més, el pagès que encara  
resisteix s'ha vist desposseït d'un dret sense saber ni com ni per què».472

468 Veure organigrama 3. Pàg. 147.
469 “Real Decreto 1336/1977, de 2 de junio, sobre Cámaras Agrarias”.  Boletín Oficial del Estado.  

Núm. 142. Madrid, 15 de juny de 1977. Pàg. 13464-13466.
470 “Llei  17/1993,  de 28 de  desembre,  de cambres  agràries”.  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de  

Catalunya. Núm. 1846. Barcelona, 14 de gener de 1994. Pàg. 268-271.
471 EL PAÍS.  “El  Gobierno  disuelve  la  Confederación Nacional  de  Cámaras  Agrarias”.  El  País.  

Madrid: Grupo Prisa, 26 d'octubre de 1991.
472 NADAL I FARRERAS, J. “El debat pendent de les cambres agràries”. Revista de Girona. Núm. 

169. Girona: Diputació de Girona, 1995. Pàg. 14-15.
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És  evident  que  el  pagès  havia  acabat  trobant  una  sèrie  de  comoditats 

econòmiques en les Cambres Agràries i en els serveis que hi anaven associades, i el seu 

desmantellament podria haver estat sentit com una pèrdua. De fet, els sindicats pagesos 

creats a partir de la transició, mai van acabar de trobar un discurs propi i convincent 

sobre les Cambres Agràries: si per una banda les rebutjaven per ser una herència de la 

dictadura franquista, per l'altra no deixaren mai d'exigir de l'estat els serveis i les ajudes 

que aquest els prestava a través d'elles.
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5. EL CAS DE LA COMARCA DE LA SELVA

5.0. Introducció

Com ja hem dit, l'apartat que segueix és un estudi sobre la comarca de la Selva 

fixat sobretot en dos aspectes: 1- la naturalesa i la magnitud del canvi agrícola a la 

comarca,  o  la  seva via  de desenvolupament  rural;  i  2-  la  naturalesa i  actuació dels 

diferents  òrgans agraris  del règim a la comarca,  i  el  seu impacte o influència en el 

moviment de canvi agrícola dels anys seixanta i setanta (i més enllà). És, doncs, un 

estudi de tendència, que vol servir només a mode de contrastació empírica envers un cas 

concret dels principals postulats historiogràfics, propis i aliens, que hem anat exposant 

en els capítols precedents; bé per confirmar-los, bé per matisar-los, bé per refutar-los. 

Qualsevol  pretensió  d'abastament  total  de  la  realitat  agrícola  selvatana  durant  el 

franquisme  ha  quedat,  d'aquesta  manera,  descartada  per  innecessària  als  propòsits 

d'aquesta tesi.

Abans de començar,  però,  creiem oportú fer una breu nota geomorfològica i 

històrica sobre el que era la comarca de la Selva en els anys automàticament precedents 

a la instauració de la dictadura franquista. Com ja ha estat dit,473 la Selva és una comarca 

de gran diversitat  biològica i  geomorfològica,  que sovint en fa difícil  l'avaluació de 

forma conjunta i global. És per això que trobarem que els diferents municipis que la 

conformen segueixen unes pautes de desenvolupament força dispars entre si. Tot i així, 

473 FIGUERAS I  CAPDEVILA,  N.;  LLINÀS I  POL,  J.  (coord.).  Història  de  la  Selva.  Girona:  
Diputació de Girona, 2011. Pàg. 20.
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podem dividir la comarca en tres grans subzones que, com veurem, formen uns corpus 

geogràfics i socioeconòmics prou compactes. Aquestes són: 1- La zona nord-occidental 

de la comarca, d'essència muntanyosa i amb poca presència de planes fèrtils; 2- La zona 

oriental,  caracteritzada  per  un  extens  pla  agrícola,  i  que  suposa  l'inici  i  extrem 

occidental de la plana gironina; i 3- La zona sud, formada pels tres pobles costers de 

Tossa de Mar, Blanes i Lloret de Mar.474

474 Veure imatge 5.0.1. Pàg. 162.
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En conseqüència, el tipus d'activitat que, dins del sector primari considerat en 

conjunt,  es  practicava  a  la  comarca  variava  considerablement  en  funció  de  les 

característiques pròpies d'aquestes tres subzones diferenciades. En la primera, la zona de 

muntanya, l'activitat principal era l'explotació del bosc, sobretot d'alzinars per a fer-ne 

carbó i llenya, i de castanyers per a fer-ne rodells i dogues; en alguns pobles com ara 

Sant Hilari Sacalm o Arbúcies, els treballadors del bosc suposaven més de la meitat del 

total  de persones dedicades al  sector primari.  En aquesta  zona,  l'activitat  forestal  es 

compaginava amb una certa dedicació a l'agricultura en terrasses i terres marginals, i a 

una ramaderia tradicional vinculada a l'oví. En la segona, la zona de plana, la principal 

dedicació de la població era,  lògicament,  l'agricultura,  majoritàriament de secà,  amb 

primordial importància del blat, i una ramaderia no intensiva lligada sobretot al boví i a 

una incipient indústria lletera. En la tercera, la zona costera, coexistia una rica i variada 

agricultura de regadiu, amb importància considerable de vinya i hortícoles varis, amb la 

tradicional i ineludible dedicació a la pesca dels pobles marítims. En totes tres zones, 

val a dir, havia començat a despuntar una incipient indústria: mineral pel cas d'Osor; 

tèxtil pel cas de la SAFA de Blanes; tapera, botera i carrossera pel cas d'Arbúcies; a més 

de diverses fàbriques vàries instal·lades en la plana agrícola oriental. També, pels casos 

concrets de Santa Coloma de Farners i Caldes de Malavella, existia alguna indústria del 

sector  serveis  vinculada  a  l'estiueig  i  a  les  aigües  termals,  a  més  dels  serveis 

administratius presents a Santa Coloma pel fet de ser centre comarcal.475

Amb  tot,  aquestes  tres  subzones  comarcals  compartien  una  mateixa 

475 Ibid.  Pàg.  653-655.  Veure  també,  pel  cas  del  moviment  rodellaire:  ZAMORANO,  R.  El  
sindicalisme forestal dins del moviment obrer català: els roders. Gaüses: Llibres del segle, 2000. I 
pel cas de Santa Coloma de Farners, tant durant la república com durant la guerra civil: CAIRETA 
I SAMPERE, E. La guerra civil a Santa Coloma de Farners: quan Santa Coloma era anomenada 
Farners de la Selva. Santa Coloma de Farners: Centre d'Estudis Selvatans, 1991.
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característica: el caràcter àmpliament tradicional de les formes d'accés i tinença de la 

terra i dels seus règims d'explotació. En efecte, al camp predominava la gran propietat 

d'hisendats  rendistes  que  tenien  la  terra  repartida  en  diferents  masoveries,  la  qual 

convivia amb un ampli espectre de petits i mitjans propietaris i arrendataris que sovint 

completaven  l'ingrés  amb alguna  feina  eventual  al  bosc  o  a  la  indústria.  D'aquesta 

manera, la forma majoritària d'explotació de la terra a la comarca, ja es fos parcer o 

propietari, era la masoveria, i el tipus d'agricultura practicada era pràcticament sempre 

de base familiar i d'àmplia autosubsistència. D'altra banda, al bosc també predominava, i 

segurament de forma encara més accentuada, la gran propietat, però en aquest cas era 

sovint gestionada directament pel propietari  i  explotada per assalariats  professionals, 

com ara els roders, o eventuals, com ara surers.476

En general, tota la sèrie de masovers i petits propietaris agrícoles havien anat 

formant sindicats i cooperatives durant el primer terç del segle XX, alguns dels quals 

tindrien continuïtat, sota altres formes, durant el franquisme. El discurs col·lectivitzador 

va tenir poca prèdica al camp selvatà, acostumat com estava a un ideal pagès de plena 

propietat i explotació familiar. La Unió de Rabassaires i, durant la guerra, la Federació 

de Sindicats Agrícoles de Catalunya, serien els principals representants polítics de la 

pagesia selvatana; i durant la revolució, les actuacions no anaren gaire més enllà de 

l'abolició de rendes no procedents del treball, i d'alguna col·lectivització eventual que es 

donà a Caldes de Malavella, Riudarenes, Massanes i Santa Coloma de Farners. Al bosc, 

però, les coses foren diferents: les societats de roders, tapers, surers i altres treballadors 

del  bosc havien anat  radicalitzant-se durant  els  anys  de la  república,  i  foren usuals 

durant la revolució l'expropiació de boscos per part de CNT i UGT i la constitució de 

476 FIGUERAS I CAPDEVILA, N.; LLINÀS I POL, J. (coord.). Op. Cit. Pàg. 655.
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col·lectivitats o cooperatives per a la seva explotació.477

No  cal  dir  que,  acabada  la  guerra,  totes  aquestes  realitzacions  foren 

desmantellades, i el camp selvatà retornà a aquella situació de cert caràcter tradicional 

que  hem  descrit.  Les  noves  autoritats  imposaren  a  tots  els  municipis  la  creació 

d'Hermandades, o Juntes en el seu defecte durant els primers anys de postguerra, les 

quals s'incautaren del patrimoni dels antics sindicats o cooperatives. En les pàgines que 

segueixen,  anirem  veient  el  desenvolupament  d'Hermandades i  Cooperatives  pels 

diferents  pobles  de  la  comarca,  però  a  grans  trets  hem  de  tenir  en  compte  les 

consideracions prèvies següents. En primer lloc, el SNT de Riudarenes fou el centre 

receptor de blat de pràcticament tota la comarca durant els anys d'intervenció més dura 

d'aquest cereal. En segon lloc, durant molts anys, i especialment a partir dels seixanta en 

aquells  municipis  que  tendeixen a  la  desagrarització  o a  la  pèrdua  de  població,  les 

Hermandades porten una vida relativament vegetativa, i la seva activitat es limita a la 

tramitació burocràtica de subsidis, a la gestió dels plans de sementera, i a la rutinària 

cessió de llavors i adobs. I en tercer lloc, a partir de 1966, es crea una activa agència del 

SEA que, radicada a Santa Coloma de Farners, va esdevenir en poc temps un important 

agent de la política agrària del règim a la comarca, i un dels artífexs del canvi agrícola 

que ens disposem a descriure.

477 Ibid.  Pàg. 670-674. Pel  tema de les col·lectivitzacions,  veure:  CÁRDABA, M.  Col·lectivitats  
agràries a les comarques de Girona, 1936-1939: pagesos i revolució a Catalunya. Girona: CCG, 
2002.

165



5.1. Amer

El nucli de població d'Amer, junt amb la seva zona agrícola, es concentrava tot a 

l'entorn de les dues ribes del riu Brugent, que travessa longitudinalment el municipi. La 

població pateix una considerable desagrarització a partir dels seixanta i setanta, i els 

seus habitants passen gradualment a ocupar posicions en els sectors secundari i terciari. 

Com podem veure,478 la reducció de terres conreades és significativa en qüestió de vint 

anys,  i  el  tret  més  destacable  de  l'agricultura  del  municipi  és  la  seva  creixent 

especialització en el cultiu fruiter selvatà per excel·lència, l'avellana, que passa a copar 

més de la meitat de la superfície conreada a partir dels vuitanta.

478 Veure gràfic 5.1.1. Pàg. 166.
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Quad. A.3.7 i A.3.8.



El procés és també apreciable en les fotografies de vol:479 la diversitat de cultius 

ha donat pas a unes parcel·les més unitàries, moltes de les quals ja es dediquen a finals 

dels setanta a cultius arboris que hem d'identificar com a avellaners.

La modernització agrícola a Amer passa també per l'especialització en un altre 

producte: la carn de porc. En efecte, el sector porcí, lligat a una ramaderia intensiva de 

granja, pateix un creixement realment acusat en els vint anys clau que separen els dos 

censos  agraris  de  1962  i  1982.480 Com  anirem  veient,  el  cas  d'Amer  és  força 

paradigmàtic del procés de canvi que pateix l'agricultura selvatana durant el franquisme: 

reducció de la superfície conreada, especialització en algun cultiu particular, en aquest 

cas l'avellana, i auge de la ramaderia de granja, en aquest cas pel sector porcí.

479 Veure fotografies 5.1.1 i 5.1.2. Pàg. 357.
480 Veure gràfic 5.1.2. Pàg. 167.
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Del  cas  d'Amer  interessa  destacar-ne  un  altre  aspecte:  el  de  la  gestió  de  la 

infraestructura hidràulica dels regadius aprofitats del Brugent. Des de feia temps, existia 

a la part alta del riu un assut o resclosa que desviava l'aigua del Brugent, a través de 

diferents  sèquies,  cap  a  nombroses  parcel·les  situades  tot  al  llarg  del  municipi.  Els 

pagesos, petits i mitjans majoritàriament, havien mantingut un sistema d'organització 

dels torns de reg i de manteniment de la resclosa i dels canals de tipus consuetudinari, i  

no s'havia institucionalitzat, en principi, cap comunitat de regants específica. Però les 

successives riuades dels anys seixanta, especialment la d'octubre de 1965, destrossaren 

la  resclosa  i  els  canals  de  reg,  inutilitzant  del  tot  aquesta  petita  infraestructura 

d'importància considerable per a l'agricultura local. Aleshores, i  per instigació de les 

autoritats,  els  pagesos  afectats  constitueixen  un  Grupo  Sindical  de  Colonización 

incorporat  en  la  Hermandad destinat  a  reconstruir  la  resclosa  i  els  canals,  i  una 

Comunitat de Regants, integrada en el Grupo, destinada a gestionar els torns de reg i a 

mantenir  netes  les  sèquies.  La  importància  de  tal  grup,  a  nivell  local,  no  és  gens 

menyspreable:  afectava  a  més  de  100  hectàrees  i  a  uns  550  pagesos,  a  més  de 

l'Ajuntament (per neteja i conducció d'aigües residuals) i d'alguna indústria.481 Com que 

les  obres  eren  d'envergadura  considerable,  perquè  les  destrosses  havien  estat 

pràcticament totals, el  Grupo, un cop constituït,  recorre a les instàncies superiors en 

cerca  d'auxili  econòmic.  Concretament,  per  la  naturalesa  de  l'acció,  troben  resposta 

positiva  en  el  Instituto  Nacional  de  Colonización,  que  subvenciona  les  obres 

(pressupostades en 2 milions i mig de pessetes) en virtut de les ajudes concedides per a 

colonitzacions  d'interès  local.  Així  mateix,  s'aprofita  l'avinentesa  per  modernitzar  la 

481 Antecedentes del Grupo Sindical de Colonización y Comunidad de Regantes. Ordenanzas de la 
Comunidad de  Regantes.  Acta de  constitución  del  Grupo Sindical  de  Colonización de  Amer  
(1966). Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària d'Amer. Sign. 2.
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infraestructura: els principals canals que derivaven directament del riu, que havien estat 

tradicionalment  sèquies  descobertes,  són substituïts  per  canonades  subterrànies,  i  un 

sistema  més  complex  d'arquetes  i  claus  de  pas  és  instal·lat  en  substitució  dels 

rudimentaris mecanismes de gestió hidràulica vigents fins aleshores.482

5.2. Anglès

Anglès, per la seva situació en una vall banyada pel riu Ter i la riera d'Osor, té un 

terreny característicament propici per a l'agricultura, i aquesta havia estat la principal 

dedicació econòmica de la població malgrat les grans extensions de bosc de què també 

disposa. El mapa agrícola que presenta la població als anys quaranta és molt ric i variat 

quant a cultius, i en destaca especialment la relativa baixa dedicació als cereals, perquè 

la terra humida de la vall seria propícia a cultius hortícoles de regadiu o de secà fresc 

com ara la mongeta, i una importància considerable del grup dels fruiters, que en el cas 

d'Anglès  està  format  exclusivament  per  avellaners.483 En  la  fotografia  de  1956,  és 

perfectament  possible  apreciar  aquesta  rica  diversitat  de  cultius,  així  com  la 

considerable presència de conreus alineats d'espècies arbòries que, sens dubte i segons 

les dades, hem d'identificar com a avellaners.484

482 Proyecto de Mejora de Regadío. Memoria del Grupo Sindical de Colonización de Amer (1966).  
Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Agricultura. Projectes i Estudis de l'INC. Sign. 734.

483 Veure gràfic 5.2.1. Pàg. 170.
484 Veure fotografies 5.2.1 i 5.2.2. Pàg. 358.
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A  principis  dels  setanta,  les  coses  haurien  canviat  força.  S'ha  reduït 

considerablement la superfície conreada, els avellaners han pràcticament desaparegut, i 

els tipus de cultiu han tendit a homogeneïtzar-se. Les hectàrees dedicades a cereals han 

passat de 83 i 118, el 1946 i el 1949 respectivament, a només 33 el 1973; i les hectàrees 

dedicades a l'avellaner han passat de 73 el 1946, 70 el 1949, i 88,51 el 1957, a només 16 

el 1973.485 Igualment, el nombre d'explotacions segons els tres censos agraris ha passat 

de 207 el 1962, 88 el 1972, i finalment 70 el 1982; de la mateixa manera ha succeït amb 

el nombre d'empresaris agrícoles: 88 el 1972 i 68 el 1982.486 Malgrat tot, sembla ser que 

485 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Anglés. Arxiu Històric de Girona. Fons 
de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Anglés. Arxiu Històric de Girona. Fons 
de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
Catastro de la Riqueza Rústica (1956). Término de Anglés. Arxiu Històric de Girona. Fons del  
Ministeri d'Hisenda. Sign. 5370.
SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.

486 SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 145 i 148. Quad. A.3.2 i A.3.4.
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l'agricultura  municipal  pateix  un  repunt  a  partir  de  finals  dels  setanta:  gràcies  a 

l'especialització en els cultius farratgers, l'avellana, i el porcí. És gràcies al model de 

desenvolupament agrari basat en l'especialització en la fruita i en la ramaderia intensiva 

de granja que Anglès pot desfer la tendència a la desagrarització que portava des dels 

seixanta.487

Segons les dades de 1981, l'avellana i el farratge constitueixen pràcticament la 

totalitat  de  la  superfície  conreada  del  municipi,  i  el  cereal  ha  desaparegut.488 La 

importància del farratge està en clara relació amb l'espectacular augment del nombre de 

caps de bestiar de porcí en granja durant els setanta i primers vuitanta.489 A més, en la 

487 Veure gràfic 5.2.1. Pàg. 170. I també gràfic 5.2.2. Pàg. 171.
488 Veure gràfic 5.2.1. Pàg. 170.
489 Veure gràfic 5.2.2. Pàg. 171.
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fotografia del vol IRYDA,490 les parcel·les presenten un aspecte més sòlid que en les 

fotografies del vol americà, clar indicatiu que les explotacions han tendit a especialitzar-

se en un sol cultiu. Les distribucions de conreus de 1973 i 1981 tenen així mateix un 

caràcter  més  unívoc  d'aquell  de  signe  més  variat  dels  anys  quaranta:  ja  no  hi  ha 

dedicació a hortícoles ni lleguminoses.

Poc en sabem de la  Hermandad d'Anglès. Pel procés de reducció de superfície 

conreada que té  lloc fins als  setanta,  i  del  qual  hem parlat,  deduïm que tingué una 

existència merament testimonial durant molts anys. Ara bé, a partir d'aquesta mateixa 

dècada, el clar repunt de l'avellana i del farratge, així com l'espectacular creixement de 

la ramaderia de granja dedicada al porcí, ens fa pensar en la importància relativa que 

hauria pres la  Hermandad com a vincle entre l'agricultor d'Anglès i el SEA de Santa 

Coloma  de  Farners,  que  com  veurem  posa  pràcticament  tots  els  seus  esforços  en 

l'estímul de cultius farratgers com el raigràs i la creació i ampliació de granges; i com a 

institució gestora de les subvencions que el SENPA cedia per a la sementera i l'adob de 

farratgeres.

5.3. Arbúcies

El municipi d'Arbúcies és d'extensió majoritàriament forestal, i en conseqüència 

les principals activitats econòmiques de la població estaven vinculades a l'explotació 

dels boscos en tota una sèrie d'oficis  més o menys tradicionals,  com ara carboners, 

roders  o  surers.  Ara  bé,  en  la  zona  de  vall  banyada  per  la  riera  d'Arbúcies,  on  es 
490 Veure fotografia 5.2.3. Pàg. 359.
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concentra  també  el  nucli  de  població  del  municipi,  s'havia  desenvolupat  una 

considerable  activitat  agrària  de  signe  tradicional  a  base  de  nombroses  terrasses 

guanyades  a  la  complicada  orografia.  Fixem-nos  com en la  fotografia  americana,491 

pràcticament tot el terreny agrícola està disposat en aquestes terrasses construïdes en el 

pendent. En l'informe que acompanyava el mapa agrícola de la CGAT de 1946 es deixa 

clara constància d'aquest fenomen: «debido a lo accidentado del terreno, los sistemas  

de labor de las tierras cultivables son los manuales primitivos, no siendo apropiado el  

empleo de maquinaria agrícola, como segadoras, guadañadoras, etc.».492

Els mapes de conreus de la població elaborats per la CGAT presenten també un 

aspecte variat i força tradicional, amb presència de pràcticament tota mena de cultius. 

Tenen un paper destacat la vinya, els fruiters, sobretot la poma, i els tubercles, dels 

quals destaca, a distància, la patata. D'entre els herbacis, Arbúcies es diferencia d'altres 

poblacions selvatanes pel paper preponderant del fenc enfront del cereal de boca: i és 

que també l'Arbúcies dels anys quaranta tenia una dedicació especial per a l'explotació 

tradicional d'animal, en gran mesura no estabulat, boví i oví destinat a llanes, llet i carn. 

Com ens informa el mapa de la CGAT, el boví és el sector ramader més important de la 

població; se n'obté llet i carn, i  «vive en régimen mixto de estabulación y pastoreo». 

Arbúcies  va  saber  aprofitar  així  la  presència  de  «praderas  naturales  en  las  que se  

obtiene hierba henificable», que també va saber complementar amb el cultiu farratger 

per a l'animal estabulat. La resta d'animals, el cavall i la mula, eren utilitzats o bé com a 

força de treball o bé com a mitjà de transport en les feines forestals, i el porc, comprat al 

mercat i encebat als estables familiars de la població a base de glans i castanyes, era 

491 Veure fotografies 5.3.1 i 5.3.2. Pàg. 359-360.
492 Mapa  Nacional  de  Abastecimientos  (1946).  Municipio  de  Arbucias.  Informe  General.  Arxiu  

Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
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sacrificat per a l'autoconsum de carn.493

A partir  dels  anys  seixanta  Arbúcies  va  deixant  gradualment  enrere  la  seva 

activitat  agrícola  i  ramadera.494 La  superfície  dedicada  a  conreus  el  1973 és  més  o 

menys un terç de la que era els anys quaranta, i associada a aquest retrocés agrícola 

detectem una disminució considerable de la cabanya ramadera, tot i que ambdós patiran 

un repunt a partir dels vuitanta.495 El principal impacte d'aquesta disminució se l'emporta 

el sector oví, el d'explotació més tradicional i complementària de tots, els ramats del 

qual  servien  per  aprofitar  uns  «pastos  que  se  obtienen  en  parajes  donde  por  su  

escabrosidad  resulta  antieconómico  la  recogida  de  ellos  para  su  henificación  y  

493 Íd.
494 Veure gràfic 5.3.1. Pàg. 174.
495 Veure gràfic 5.3.3. Pàg. 176.
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subsiguiente  consumo  para  el  ganado  vacuno».496 Curiosament,  el  ramat  oví 

reapareixeria anys més tard, però per aleshores els seus mètodes d'explotació ja serien 

radicalment diferents. L'augment de la ramaderia de l'oví explica el cert repunt de la 

superfície conreada que ja hem esmentat. Són el farratge i el cereal, no de boca sinó per 

a pinso, els que inverteixen la tendència a la caiguda de l'activitat agrícola de principis 

dels setanta.497

El  retrocés  agrícola  de la  població  és  fàcilment  constatable  si  comparem les 

fotografies de vol.498 Al tombant de 1980, bona part de la superfície agrària ha estat o bé 

ocupada per habitatges o bé per bosc, i les explotacions arrecerades en terrasses han 

496 Mapa  Nacional  de  Abastecimientos  (1946).  Municipio  de  Arbucias.  Informe  General.  Arxiu  
Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.

497 Veure gràfic 5.3.1. Pàg. 174.
498 Veure fotografies 5.3.3 i 5.3.4. Pàg. 360-361.
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desaparegut majoritàriament per concentrar-se en les zones planeres del municipi.

Creiem que el retrocés agrícola de la població té unes explicacions força clares: 

en  primer  lloc,  l'orografia  del  terreny  feia  complicada  la  mecanització  de  les 

explotacions; en segon lloc, la complicada adaptació de la ramaderia tradicional de la 

població,  que  sap  aprofitar  els  prats  naturals,  en  ramaderia  moderna,  establerta  en 

granges i alimentada amb farratge i pinso, complicada perquè no va acompanyada d'un 

clar impuls dels conreus farratgers; i en tercer i últim lloc, per la capacitat que demostra 

la població d'Arbúcies per reconduir la seva activitat econòmica des del sector primari 

cap al sector secundari a partir dels setanta i vuitanta (fusta, carrosseria). Si ens fixem 

en  el  gràfic  5.3.2  sobre  distribució  de  cultius,  veiem  que,  tot  i  reduir-se 

considerablement la superfície agrícola, l'estructura de conreus segueix essent a grans 

176

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1946 1949 1962 1982

Gràfic 5.3.3. Nombre de caps de bestiar a Arbúcies.

Porcins

Cabrum

Oví

Boví

Ases

Cavalls

Mules

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Arbucias. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Arbucias. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Arbucias. Arxiu Històric de Girona. 
Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució 
per municipis.



trets la mateixa: l'agricultura va desapareixent de la població; la que subsisteix ho fa 

amb un accentuat caràcter tradicional,  a excepció feta de la tardana adaptació d'una 

renovada cabanya d'ovins als estàndards de la nova ramaderia de granja.499

No tenim informació específica sobre la  Hermandad d'Arbúcies, però com en 

qualsevol altre poble amb una activitat agrícola en retrocés, hem de pensar que la seva 

activitat tendí a burocratitzar-se amb el temps, i a limitar-se a la gestió de la seguretat 

social pagesa i d'algunes possibles subvencions.

5.4. Blanes

Blanes  segueix  un  procés  anàleg  al  de  Lloret  de  Mar:  de  ser  una  població 

eminentment  agrícola  i  pesquera,  es  bolca  de  ple  a  un  model  de  desenvolupament 

econòmic vinculat al turisme de masses. Blanes és, als quaranta, una població amb una 

rica i variada agricultura: el cereal, sobretot blat i blat de moro, ocupa poca superfície,  

mentre  que lleguminoses i  tubercles de tota  mena,  sobretot faves,  pèsols,  mongetes, 

patates i moniatos, junt amb hortícoles en menor mesura, com ara col, coliflor, enciam, 

meló, pebrot o tomàquet, copen més de la meitat de la superfície conreada; a més, la 

vinya té una presència gens menyspreable ben bé fins als anys setanta. Com a Lloret, a 

Blanes es conrea de tot, i es conrea molt.500

Amb l'arribada  del  turisme,  i  també amb un cert  “boom” industrial  vinculat 

sobretot a l'auge de la SAFA tèxtil,  les coses canvien radicalment:  el  sector primari 

499 Veure gràfic 5.3.2. Pàg. 175.
500 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Blanes. Arxiu Històric de Girona. Fons 

de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.

177



s'abandona  progressivament  en  favor  del  secundari  i,  sobretot,  terciari,  l'urbanisme 

guanya terreny a les terres de conreu,501 i la demanda turística de productes locals i de 

temporada provoca un certa reordenació en els conreus. En efecte, com veiem al gràfic 

5.4.2, fruiters (pomes, peres, préssecs) i hortícoles, ambdós de poca importància durant 

els quaranta, van guanyant cada cop més pes en l'agricultura local, al mateix temps que 

es manté la importància relativa de llegums i tubercles.502

Sens dubte, a Blanes l'agricultura passa de ser l'activitat econòmica principal a 

una activitat  econòmica secundària  i  subsidiària  del  turisme.  La superfície  conreada 

pateix un recés gradual que la portarà a cotes testimonials a principis dels vuitanta,503 

però l'agricultura que subsisteix s'ha sabut adaptar als canvis econòmics i demogràfics 

501 Veure fotografies 5.4.1, 5.4.2 i 5.4.3. Pàg. 361-362.
502 Veure gràfic 5.4.2. Pàg. 179.
503 Veure gràfic 5.4.1. Pàg. 178.
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Gràfic 5.4.1. Evolució de la superfície conreada a Blanes (ha).
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de la població. No hi ha especial atenció per l'avellana, però sí especialització en els 

hortícoles  i  el  producte  de  temporada,504 que  troben  sortida  sobretot  a  través  de  la 

Cooperativa.

A més, tot i que potser en una importància menor que en altres municipis, cal 

destacar, el manteniment d'una certa ramaderia del boví, i l'augment de la presència de 

caps de bestiar porcí tot al llarg dels seixanta i setanta. Veiem també com, per causa de 

la modernització tècnica, la mecanització del treball agrícola, i l'auge de la ramaderia de 

granja, desapareixen de la població aquelles explotacions de bestiar més vinculades a un 

tipus d'agricultura tradicional o d'autosubsistència: el cabrum, l'equí i el mular.505

504 Veure gràfic 5.4.2. Pàg. 179.
505 Veure gràfic 5.4.3. Pàg. 180.
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Gràfic 5.4.2. Distribució per grups de cultiu de la superfície conreada a Blanes.
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Precisament  per la  riquesa i  varietat  de la  seva agricultura,  Blanes  tenia  una 

Hermandad força  activa:  a  més  de  les  funcions  habituals  que  tenia  encomanades, 

comptava amb una secció de cantina, un magatzem, una secció de ferreria, secció de 

fleca i una Cooperativa Agrícola, reorganitzada el 1939, amb estatuts aprovats el 1946, 

en el si de la  Hermandad en base al Sindicat Agrícola existent a la població des de 

1907.506 Com veiem al quadre 5.4.1, la Hermandad de Blanes manté un actiu servei de 

maquinària. Durant els quaranta fa ús dels estris que el règim confisca a l'antic Sindicat  

Agrícola, a més d'un tractor i un molí que la Hermandad compra durant la postguerra. 

Però a partir dels cinquanta, la  Hermandad adapta les seves instal·lacions als canvis 

506 Anys més tard, la Cooperativa Agrícola de Blanes es fusionaria amb la Cooperativa de Palafolls 
per crear la Cooperativa Conca de la Tordera, encara activa avui dia, dedicada a les verdures i  
hortalisses (tomàquet, mongeta...): www.concadelatordera.com. Consulta: juliol de 2014.
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agrícoles de la població. Per exemple, instal·la el 1956 un circuït de neteja de la patata,  

la qual s'està començant a exportar a través de la cooperativa, i el 1966 estrena un forn 

nou per renovar el seu servei de fleca.507

Vegem més en detall l'activitat de la Hermandad / Cooperativa. Per sort, aquesta 

compta ja amb un estudi monogràfic propi, en el qual ens basem per a la redacció de les 

següents ratlles.508 Com ja hem dit, la Cooperativa comença a funcionar des del moment 

mateix d'acabada la guerra. Ràpidament, s'organitza dins de la Hermandad una Sección 

de Prestación Recíproca de Trabajo (1942), destinada al socors mutu dels afiliats en cas 

de malaltia, i un cos de guàrdia rural format per dos agents (1946). Durant la postguerra, 

donada la carestia generalitzada,  la  Hermandad comminava els  pagesos a portar els 

productes a vendre al magatzem de la Cooperativa, on podia trobar uns preus de taxa 

lleugerament  superiors  als  que  certs  comerciants  privats  els  oferien  amb  intenció 

d'especular-hi. L'any 1949, la Hermandad de Blanes té 327 socis, i ja disposa d'un actiu 

magatzem, que reparteix i ven als seus afiliats llavors, adobs i insecticides de tota mena, 

tant de productes que estan intervinguts, i per tant la seva distribució és racionada, com 

dels que estan en règim de lliure circulació; i disposa també d'una ferreria, d'un forn de 

pa i d'una cantina o local lúdic amb bar i sala de balls. El 1951, la Cooperativa comprà 

un  nou  i  més  espaiós  local,  i  també  a  partir  d'aquestes  dates  començà  per  a  la 

Cooperativa una llarga etapa de creixement econòmic.509

507 Veure quadre 5.4.1. Pàg. 182.
508 RABASSA I MARTÍ, F. Un segle de cooperativisme agrari a Blanes. En el 60è aniversari de la 

Cooperativa Agrícola de Blanes (1946-2006). Blanes: Ajuntament de Blanes/Cooperativa Agrícola 
de Blanes, 2006.

509 Ibid. Pàg. 54-56.
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Quadre 5.4.1. Maquinària a disposició de la Hermandad de Blanes.
Tipus Any Procedència

Màquina  de  batre  blat  de 
moro 1939 Sindicat Agrícola

2 carretons 1939 Sindicat Agrícola
3 bàscules 1939 Sindicat Agrícola
2 mesures de vi 1939 Sindicat Agrícola
Màquina d'embalar Dècada de 1940 Compra
Molí de pinsos 1941 - 1942 Compra / Construcció
Forn 1942 Compra / Construcció
Màquina de classificar blat 1942 - 1943 Compra
Tractor i brabant 1942 - 1943 Compra
Molí de pinsos nou 1947 Compra / Construcció
Màquina de batre nova 1947 Compra
Arada brabant 1952 Compra
Màquina de batre nova 1953 Compra
Instal·lació  de  neteja  de 
patates 1956 - 1957 Compra / Construcció

Trituradora de pinsos 1960 Compra
Màquina de pastar 1961 Compra de segona mà
Molí de pinsos nou 1961 Compra de segona mà
Desgranadora  de  blat  de 
moro 1961 Compra

Mescladora 1963 - 1964 Compra
Desgranadora  de  blat  de 
moro 1965 - 1966 Compra

Forn modern 1965 - 1966 Compra / Construcció
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
Libro de Inventario y Balance de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Blanes (1939-
1971).  Arxiu  Municipal  de  Blanes.  Fons  de  la  Hermandad  Sindical  de  Labradores  y  Ganaderos  i 
Cooperativa Agrícola de Blanes. Sign. 20.4.1.7.
RABASSA I  MARTÍ,  F.  Un segle  de cooperativisme agrari  a  Blanes.  En el  60è  aniversari  de  la  
Cooperativa Agrícola de Blanes (1946-2006). Blanes: Ajuntament de Blanes/Cooperativa Agrícola de 
Blanes, 2006. Pàg. 57-67.
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La secció de fleca de la  Hermandad / Cooperativa va inaugurar-se el 1942. La 

seva funció era simple: elaborar farina, i pastar i vendre pa a preus assequibles a partir 

de la grana proporcionada pels propis socis. Tot i que, sobretot durant els quaranta, el pa 

de la Cooperativa no era precisament gaire blanc, la secció de fleca va anar guanyant 

qualitat i popularitat durant els cinquanta, i va anar apujant successivament el preu pagat 

per la farina fins a aconseguir un pa apreciat pel públic. El 1965 la secció de fleca es 

traslladà a un nou edifici, amb un forn de nova construcció, i des d'aleshores fins al 

tancament del forn de pa, la fleca de la Cooperativa de Blanes era força coneguda a la 

població per la qualitat i el bon gust del seu pa. Al capdavant de l'obrador van anar 

succeint-se  una  sèrie  de  treballadors  fins  que,  en  data  tan  tardana  com el  1991,  la 

Cooperativa va decidir  tancar la seva secció de fleca: tot  i que sempre va presentar 

beneficis, cada cop es pastava menys farina, i a més aleshores s'iniciaven una sèrie de 

canvis en la definició dels negocis i les aliances comercials de la Cooperativa.510

La Cooperativa comptava també amb una secció de ferreria, inaugurada el 1942, 

que amb el temps i la mecanització del treball agrícola esdevindria un autèntic taller 

mecànic. El pagès podia trobar-hi tasques de manteniment i reparació del seu utillatge a 

preus més assequibles dels de la resta del mercat. El taller va funcionar fins a 1987.511

La secció de magatzem era una peça bàsica del funcionament de la Hermandad. 

Al magatzem, el pagès podia trobar-hi, a preus mòdics, tota mena d'adobs, insecticides, 

pinsos i llavors, entre d'altres, i servia també de punt de recollida del producte que el 

pagès portava a la Cooperativa per a ser comercialitzat.  La secció magatzem prenia, 

lògicament, més importància a mesura que es feia palès el creixement econòmic de la 

510 Ibid. Pàg. 57-59.
511 Ibid. Pàg. 59-61.
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Cooperativa, i va haver de traslladar-se a noves i més àmplies instal·lacions el 1952 i, 

més tardanament, el 1987.512

Per la seva banda, la secció maquinària posava a disposició del pagès utillatge 

lleuger de tota mena (falçs, martells, aixades, dalles, serres...), i va disposar de diverses 

màquines  a  lloguer  (sempre  a  preus  rebaixats  pels  socis)  per  facilitar  les  tasques 

agrícoles.513 A partir de 1965, però, la Cooperativa va començar a prescindir de moltes 

de les màquines que fins aleshores s'havien fet servir, com ara la màquina de batre o la 

màquina d'embalar: el cereal tenia cada cop menys importància en els conreus, i els 

tractors eren cada cop més populars i assequibles privadament per al pagès.514

La Hermandad de Blanes va mantenir viu, com a secció cantina, el popular Ball 

dels Terrassans que existia a la població, vinculat al Sindicat Agrícola, des de principis 

del segle XX. El local disposava de cafè i sala de ball, que va organitzar festes fins 

1971. El 1985 la Cooperativa es va vendre a l'Ajuntament la sala de ball, i el 1995, per 

fer front a certs problemes econòmics, es va acabar per vendre també el cafè.515

A més del pa, i dels serveis interns que la Cooperativa prestava als seus socis, el 

negoci cooperatiu agrari va passar a Blanes, durant els anys del franquisme, per tres 

grans fases, que es corresponen molt bé amb les dades aportades en el gràfic 5.4.2.516 

Durant els  quaranta,  donada l'escassetat  d'aliments i  els  cupos forçosos,  l'agricultura 

tradicional  pateix  un  cert  repunt,  i  els  principals  productes  a  què  es  dedica  la 

Cooperativa són els cereals, la vinya, i la patata, que es destina a venta a la província de  

Girona. La vinya va anar perdent pes a mesura que, amb l'auge del turisme, les terrasses 

512 Ibid. Pàg. 61-63.
513 Veure quadre 5.4.1. Pàg. 182.
514 RABASSA I MARTÍ, F. Op. Cit. Pàg. 63-67.
515 Ibid. Pàg. 69-71.
516 Veure gràfic 5.4.2. Pàg. 179.
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dels turons que envolten Blanes es van anar urbanitzant. Quant al cereal, la Cooperativa 

va procurar durant la dècada dels quaranta de reduir el cupo forçós de blat assignat als 

agricultors de Blanes, i de mirar d'aconseguir-ne un preu més elevat.517

Durant els cinquanta, i gràcies a la patata, la Cooperativa iniciava una segona 

etapa: el 1949 el govern anunciava la primera exportació de patata gironina des d'abans 

de la guerra, i Blanes va saber aprofitar l'avinentesa. Des d'aleshores i fins a finals dels 

seixanta, quan la caiguda de preus per sobreproducció i les restriccions que els estats 

estrangers havien anat posant a la patata espanyola en van anar fent desestimable el 

cultiu, la patata va ser l'autèntic pilar fonamental de la Cooperativa de Blanes: cada any 

s'exportaven, carregades directament en vagons a l'estació o en vaixells al port, milers 

de sacs de patates cap a França, Alemanya, Gran Bretanya, i altres països europeus; i de 

seguida van començar a introduir-se moltes varietats de patates que fins aleshores eren 

desconegudes  a  Catalunya;  a  partir  de 1955, a més,  la  Cooperativa va anar  firmant 

acords  comercials  amb  empreses  importadores  de  llavor  de  patata,  i  amb  agents 

comercials que en van assegurar una bona col·locació en els mercats estrangers. Sens 

dubte, gràcies a la patata i al cooperativisme, la pagesia blanenca va viure la seva pròpia 

època daurada durant els cinquanta i principis dels seixanta.518

La tercera etapa de la Cooperativa arrenca en aquest punt, i s'estén fins als canvis 

que tenen lloc en l'empresa força més tard d'acabat el franquisme. Quan la vinya i el 

cereal ja s'havien abandonat, i la patata ja no rendia com fins aleshores, la Cooperativa 

va reorientar els seus conreus cap a les hortalisses, moltes de les quals ja es cultivaven 

al municipi de forma tradicional per a l'autoconsum, com ara les mongetes del ganxet. 

517 RABASSA I MARTÍ, F. Op. Cit. Pàg. 74-79.
518 Ibid. Pàg. 79-86.
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Així,  i  com  també  veiem  al  gràfic  5.4.2,519 mongetes,  faves  tendres,  enciams, 

pastanagues,  pèsols,  julivert,  carxofes,  escarola,  cebes,  melons,  síndries i  tomàquets, 

entre  molts  altres,  van anar  guanyant  terreny en  els  conreus  blanencs;  i  en la  seva 

exportació i venda al mercat nacional, la Cooperativa va trobar un nou i rendible model 

de negoci que va acabar pràcticament convertint la petita zona agrícola de Blanes en el 

que encara avui és: una gran horta de producció en sèrie.520

Tot i els canvis esdevinguts en l'economia blanenca, la Cooperativa Agrícola va 

saber sobreviure i adaptar-se als temps: la prova més fefaent és que va iniciar les seves 

activitats ara fa més d'un segle i que encara funciona, ara oferint producte de qualitat i  

proximitat. La Cooperativa va servir als pagesos de Blanes d'aixopluc econòmic i de 

dinamitzador dels seus cultius al mateix temps: a partir dels cinquanta la Cooperativa 

esdevé una entitat exportadora de patates, el seu producte estrella durant molt temps;521 i 

en ella els agricultors socis troben alhora una via fàcil de comercialització dels seus 

productes, un accés barat a llavors,  adobs nitrogenats i sulfatats, i  pesticides de tota 

mena, i un mecanisme de protecció col·lectiu davant dels desastres naturals, com ara 

indemnitzacions  o  peticions  de  subvenció  per  causa  d'inundacions,  i  dels  desastres 

“humans”: en efecte, la seva Junta d'Aigües va clamar en diverses ocasions, aconseguint 

fins i tot sentències judicials favorables, contra certs abocaments tòxics al riu Tordera, 

perpetrats per les indústries tèxtils  de la zona,  que malmetien els  regadius, o contra 

alguns dels projectes de transvasament que el govern elaborà durant els seixanta per 

abastir d'aigua de boca la ciutat de Barcelona.522 Sens dubte, tot i que el procés general 

519 Veure gràfic 5.4.2. Pàg. 179.
520 RABASSA I MARTÍ, F. Op. Cit. Pàg. 86-92.
521 Una instantània de les tasques de preparació de la  temporada d'exportació de la patata  en la  

fotografia 5.4.4. Pàg. 363.
522 Libro de Actas de la Cooperativa Agrícola de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 

de Blanes. Arxiu Municipal de Blanes. Fons de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
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és anàleg, el que marca la diferència entre els casos de Blanes i Lloret és l'existència de 

la  Cooperativa,  integrada  en  la  Hermandad,  gràcies  a  la  qual  la  pagesia  local  no 

desapareixerà del tot amb l'adveniment del turisme de masses.

5.5. Breda

El petit municipi de Breda no aporta cap novetat ni sorpresa: un poble de base 

agrícola,  amb  preponderància  del  cereal,  que  abandona  progressivament  l'activitat 

primària,  com es destaca en el  gràfic  5.5.1 per  la  reducció d'hectàrees dedicades  al 

conreu,523 al mateix temps que mecanitza i racionalitza les seves explotacions, per tal 

com es detecta, en les fotografies, una homogeneïtzació de les parcel·les.524

Com veiem al gràfic 5.5.1, el cereal, format per blat quasi exclusivament, i els 

farratges, que en aquest cas són també cereals com l'ordi, la civada o el blat de moro, 

copen la major part de la superfície llaurada al llarg dels anys mostrejats. La dedicació 

als diferents conreus es manté similar al llarg dels anys, fins que a partir dels setanta el 

farratge passa a ser el conreu dominant,525 i només hauríem de considerar la possibilitat 

que la categoria de “farratges” dels setanta i vuitanta hagués substituït el cereal o els 

naps  per  altres  plantes  farratgeres,  com ara  la  userda o el  raigràs.  També es  manté 

invariable la tipologia i quantitat de la cabanya ramadera, formada majoritàriament per 

bovins.526

i Cooperativa Agrícola de Blanes. Sign. 20.4.1.2, 20.4.1.3 i 20.4.1.4.
523 Veure gràfic 5.5.1. Pàg. 188.
524 Veure fotografies 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 i 5.5.4. Pàg. 363-365.
525 Veure gràfic 5.5.1. Pàg. 188.
526 Veure gràfic 5.5.2. Pàg. 189.
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El que marca la diferència són dos elements principalment: la disminució del 

volum d'hectàrees totals dedicades a cultius agrícoles,527 part de les quals les engoleix el 

creixement urbanístic de la vila, i la diferència d'aspecte que presenten les parcel·les en 

les  fotografies  del  vol  IRYDA,  signe  d'un  treball  de  la  terra  no  ja  manual  sinó 

mecanitzat, i d'una tendència al monocultiu.528

527 Veure gràfic 5.5.1. Pàg. 188.
528 Compari's les fotografies 5.5.1 i 5.5.2 amb les 5.5.3 i 5.5.4. Pàg. 363-365.
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Gràfic 5.5.1. Dedicació dels principals grups de conreus a Breda (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Breda. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Breda. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Tot i així, Breda no deixa de ser un poble que va deixant gradualment enrere la 

seva dedicació plena a l'agricultura. En conseqüència, i tot i que no en tenim dades, hem 

de pensar en la Hermandad de Breda en el mateix sentit en què ho faríem per a pobles 

de tipologia semblant: una institució de vida vegetativa destinada quasi exclusivament a 

la gestió burocràtica de la seguretat social pagesa i d'algunes possibles subvencions.

5.6. Brunyola

Brunyola és un cas curiós. Un poble no massa gran; un municipi format per 

agregació  de  masos  dispersos;  una  orografia  gens  homogènia,  caracteritzada  per  la 
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Gràfic 5.5.2. Nombre de caps de bestiar a Breda.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Breda. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Breda. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Breda. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut 
Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



convivència de complicats turons junt amb planes a l'entorn de l'Onyar i de les diferents 

rieres i  torrents que creuen el  poble;  una agricultura de secà molt  tradicional,  sense 

mecanitzar, amb un predomini del blat només qüestionat per una considerable presència 

de l'avellana... Tot eren indicis per pensar que Brunyola correria el mateix destí que, per 

exemple, Sant Miquel de Cladells: que es despoblaria el municipi i que l'entitat quedaria 

administrativament absorbida per, per exemple, la seva veïna Santa Coloma de Farners.

Si bé és cert que el municipi s'aniria despoblant gradualment,529 no podem pas 

dir que fracassés en la seva cerca d'una via pròpia de desenvolupament econòmic: no 

gràcies a la indústria, sinó a l'agricultura. Una simple ullada a les fotografies aèries és 

suficient  per  apreciar  almenys  dos  fenòmens:  no  es  detecta  reducció  de  superfícies 

529 997 persones el 1940; 484 el 1981. Font: Institut Nacional d'Estadística. Sèries històriques de  
població.
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Gràfic 5.6.1. Superfícies ocupades pels principals grups de conreus a Brunyola (ha).
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1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Bruñola. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
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1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



conreades, però sí que aquestes pateixen un procés d'homogeneïtzació.530 I és que, com 

veiem al gràfic 5.6.1, en realitat Brunyola està augmentant les hectàrees que dedica a 

l'agricultura, i està al mateix temps transformant-ne la naturalesa.531

En quin sentit va aquesta transformació? Principalment en tres. En primer lloc, 

en  una  creixent  mecanització,  esperonada  a  partir  dels  seixanta.  En  segon  lloc,  en 

l'adopció  del  model  d'agricultura  que  tants  d'esforços  posa  el  règim  en  promoure: 

ramaderia  intensiva  de  granja  (important  el  detall  de  l'aparició  de  la  maquinària 

munyidora), vinculada a la carn de vaca i porc, sector aquest últim que no deixa de 

créixer en nombre de caps de bestiar, i a la llet; en conseqüència, es desvia l'atenció del  

cereal panificable cap a les plantes farratgeres, d'entre les quals destaca l'alfals. I en 

530 Veure fotografies 5.6.1 i 5.6.2. Pàg. 365-366.
531 Veure gràfic 5.6.1. Pàg. 190.
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Brunyola. Sign. 01.



tercer lloc, un autèntic enginy local: l'avellana; i és que Brunyola sabrà especialitzar-se, 

quasi en la forma de monocultiu que imposa la nova ordenació agroindustrial, en aquest 

fruiter.

Com veiem al gràfic 5.6.1, ben bé tres quatres parts de la superfície conreada a 

Brunyola l'any 1981, que ja de per si ha augmentat respecte del que havia estat els anys 

quaranta, es dedica a l'avellana. En el gràfic 5.6.3 podem veure l'evolució d'aquest cultiu 

fruiter, que arranca el vol a partir de finals dels seixanta i en pocs anys triplica la seva 

presència al municipi.532 Per la seva banda, durant la dècada dels setanta es produeix un 

canvi significatiu en el nombre de caps de bestiar, ja que augmenten considerablement 

els bovins i els porcins.533

532 Veure gràfic 5.6.3. Pàg. 192.
533 Veure gràfic 5.6.5. Pàg. 194.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Bruñola. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 
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1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Bruñola. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 
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1950-1976: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Hojas declaratorias de distribución de superficies. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària 
de Brunyola. Sign. 01.



El gràfic 5.6.4 indica clarament com aquests processos van clarament aparellats 

a  la  mecanització:  aquesta,  ja  sigui  per  tractors,  motors  de  reg,  segadores  o 

recol·lectores,  s'impulsa  també  a  partir  de  finals  dels  seixanta,  quan  comença 

l'especialització  fruitera,  i  pateix  una  considerable  acceleració  a  partir  d'inicis  dels 

setanta,  moment de l'auge  de la  ramaderia  de  granja.  Cal  destacar  l'augment  de les 

munyidores, que es registra de cop el 1972 segurament per la instal·lació d'alguna o 

d'algunes granges de grans dimensions aquell mateix any.534

534 Veure gràfic 5.6.4. Pàg. 193.
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També  a  finals  dels  seixanta  es  produeix,  com  veiem  al  gràfic  5.6.2,  el 

significatiu  canvi  que  ha  de  recolzar  la  ramaderia  de  granja  uns  anys  més  tard:  la 

relativa pèrdua de presència del blat enfront de l'alfals i d'altres plantes farratgeres per al 

bestiar.535

5.7. Caldes de Malavella

El cas de Caldes de Malavella és força clar alhora que interessant. En primer 

lloc, tot i que la població creix536, doncs als tombants de 1980 ja despunten tota una 

535 Veure gràfic 5.6.2. Pàg. 191.
536 2320 habitants el 1950; 2880 el 1970. Font: Institut Nacional d'Estadística. Sèries històriques de 
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Gràfic 5.6.5. Nombre de caps de bestiar a Brunyola i la seva evolució.
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1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Bruñola. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut Nacional 
d'Estadística. Sign. 1076.
1972: Censo de Ganadería (1972). Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Brunyola. Sign. 01.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



sèrie d'urbanitzacions que passaran a envoltar el nucli original,537 i que la dedicació als 

sectors secundari i terciari augmenta, per la vinculació del poble amb les aigües termals, 

el  sector  agrícola  manté  una  presència  considerable  al  municipi,  mantenint-se 

estancades les hectàrees dedicades al conreu, de quantitat ja considerable de per si.538

En segon lloc, tenint en compte que la població ja venia d'una certa tradició 

ramadera vinculada sobretot al sector boví, observem com l'agricultura de Caldes fa el 

tomb  definitiu  cap  a  la  nova  agricultura  que  predica  el  règim:  el  farratge  copa 

pràcticament la meitat de la superfície conreada,539 i s'impulsa la ramaderia de granja 

vinculada al sector lleter; en aquest sentit, és de destacar el creixement tant del nombre 

població.
537 Veure fotografia 5.7.2. Pàg. 367.
538 Veure gràfic 5.7.1. Pàg. 195.
539 Veure gràfic 5.7.2. Pàg. 196.
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Gràfic 5.7.1. Evolució de la superfície conreada a Caldes de Malavella (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1956: Catastro de la Riqueza Rústica (1956). Término de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Hisenda. Sign. 
5379.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



de caps de bovins,540 com de la maquinària munyidora, que passa de 12 el 1968 a 47 el 

1977.541

En  tercer  lloc,  tot  i  que  l'estructura  de  grans  grups  de  cultius  es  manté 

relativament invariable, doncs el farratge ja venia amb forta tradició al municipi per 

alimentar el bestiar, el que sí que canvia, i notòriament, és l'ordenació interna d'aquests 

grups: d'aquesta manera, el blat i el blat de moro perden força enfront de l'ordi farratger 

i, en menor mesura, de la civada.542

540 Veure gràfic 5.7.3. Pàg. 197.
541 Veure gràfic 5.7.7. Pàg. 201.
542 Veure gràfic 5.7.4. Pàg. 198.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
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I al seu torn, les farratgeres tradicionals, com el trèvol, la veça, el nap o la col,  

perden pes en favor de l'alfals i del raigràs o margall, el qual no deixa de ser una novetat 

a partir de 1970.543 La patata, cultiu tradicionalment present a la comarca, perd força en 

qüestió de tres anys, i passa de les quasi 160 ha dedicades el 1968 a les quasi 80 el 

1978, és a dir, la meitat.544

543 Veure gràfic 5.7.6. Pàg. 200.
544 Veure gràfic 5.7.5. Pàg. 199.
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Gràfic 5.7.3. Nombre de caps de bestiar a Caldes de Malavella.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Caldas de Malavella. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



Per últim,  cal  apuntar  la  considerable mecanització que a  raó de 10-15 anys 

pateix l'agricultura de Caldes: a part de les munyidores, que ja hem esmentat, destaca 

l'augment de tractors (59 el 1968, 81 el 1977) i, sobretot, motocultors (10 el 1968, 63 el 

1977).545

545 Veure gràfic 5.7.7. Pàg. 201.
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Gràfic 5.7.4. Evolució dels cultius cerealícoles a Caldes de Malavella (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1963-1967: Resumen municipal de los C-1. Término municipal de Caldas de Malavella. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra 
Agrària de Caldes de Malavella. Sign. 01.
1968-1978: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Hojas declaratorias de distribución de superficies. Arxiu Comarcal de la Selva. 
Fons de la Cambra Agrària de Caldes de Malavella. Sign. 04.



Caldes  de  Malavella  és  un bon exemple d'adopció  dels  postulats  de  la  nova 

agricultura: mecanització, especialització de les explotacions, farratge, granges... No es 

tracta tant d'una reconversió (més de l'estil d'un Sant Feliu de Buixalleu o d'un Maçanet) 

com d'una adaptació ben aconseguida: la població ja tenia força tradició ramadera, i la 

seva agricultura ja havia passat els límits estrictes de la producció per a l'autoconsum i 

d'una estructura de cultius basada en el cereal panificable i complementada amb patates 

i hortalisses.
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Gràfic 5.7.5. Evolució dels principals cultius lleguminosos, hortícoles, tubercles i fruiters a 
Caldes de Malavella (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Hojas declaratorias de distribución de 
superficies. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Caldes de Malavella. Sign. 04.



Però podria haver passat el contrari: Caldes tenia molts factors que jugaven en 

favor  d'una  desagrarització  completa  del  municipi:  bona  comunicació,  al·licients 

turístics,  indústria  creixent  (embotelladores),  bones  possibilitats  d'instal·lació  de 

polígons... Per què, doncs, el seu sector agrícola va saber-se no només mantenir sinó 

també modernitzar? A part del factor agricultor (visió de negoci, capacitat d'adaptació, 

mentalitat dinàmica), que evidentment hem de tenir en compte, cal comptar sobretot 

amb el “factor polític”: Caldes de Malavella no escapa als projectes de transformació 

agrícola i lletera que el règim té per a la plana selvatana (Vidreres, Vilobí, Maçanet...),  

com tindrem ocasió d'anar veient, ni tampoc a la possibilitat d'accés a subvencions de 

pratenques, d'entre les quals el raigràs és el producte estrella, ni a la facilitat de crèdit 

per a la construcció o ampliació de granges.
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Gràfic 5.7.6. Evolució de les farratgeres a Caldes de Malavella (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Hojas declaratorias de distribución de 
superficies. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Caldes de Malavella. Sign. 04.



5.8. La Cellera de Ter

La Cellera de Ter, com la seva veïna Anglès, és un poble de morfologia dual: 

forestal en la vessant que mira cap a Osor, i agrícola en la plana formada en la riba del  

Ter, que fa de límit municipal. Gràcies als regs aprofitats del riu (el règim obliga als 

usuaris de les diferents sèquies a constituir-se en Comunitat de Regants incorporada en 

la  Hermandad local),546 l'agricultura cellerenca mostra un aspecte força ric i variat: el 

546 Libro de Actas de la Comunidad de Regantes (1969). Acta de constitución de la Comunidad de 
Regantes. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de la Cellera de Ter. Sign. 01. 
De fet, existia de sempre una comunitat de regants que prenia les aigües de les sèquies del Ter i de 
la riera d'Osor; encara que tardanament, el règim es va limitar a oficialitzar-ne uns estatuts i a  
enquadrar-la en la  Hermandad:  Entrevista amb els senyors J. i M. Annex 7.2.1. Min. 1:04:05-
1:05:20.
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Gràfic 5.7.7. Evolució de la maquinària agrícola existent a Caldes de Malavella.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Maquinaria agrícola en uso existente en el Término. Censo de maquinaria en uso. 
Maquinaria agrícola y motores existentes. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Caldes de Malavella. Sign. 04.



cereal (blat, sègol i blat de moro) deixa força espai a cultius de tot tipus: faves, pèsols,  

mongetes, patata, ceba, all, cols, carbasses, melons, pebrots, etc.; i a diverses farratgeres 

per a l'alimentació del bestiar: alfals, trèvol, veça, tramús...547

Els senyors J. i M., masovers de la Cellera que a mitjan dels anys seixanta van 

decidir,  sense  deixar  del  tot  de  banda  la  dedicació  al  camp,  anar  a  treballar  en  la 

indústria creixent del municipi, expliquen el caràcter clarament tradicional i manual del 

tipus d'agricultura que practicaven al mas:

«abans se segava també  aixís en volant, ara se sega i es bat i tot plegat! Amb una  
cosechadora. El blat de moro es trencava les espigues i es portaven a casa i al vespre 
s'espellonava; ara passa una màquina i hi ha l'engruna de tall de tros i el posa tot en 
un remolc i ja està. O sigui, lo que abans es feia amb una setmana ara amb dues hores 
es fa».548

Al  mas  dels  senyors  J.  i  M.  es  produïen  tota  mena  de  productes,  destinats 

majoritàriament  a  l'autoconsum.  Les  explicacions  que  en  donen  són  perfectament 

representatives d'un tipus d'agricultura bàsicament manual, de base familiar, i  encara 

allunyada de l'ideal de producció per al mercat:

«Abans es feia molt de tot, es feien moltes coses però no gaire de re! No es trevia gaire, 
bueno lo que feies sí que en trevies, més que no pas ara; però ara la gent se dedica més  
tot amb una cosa o tot amb una altra. [...] Abans com que tot se feia a mà doncs tenies 
de tot. Es plantaven patates, es plantaven carbassers, de tot; es feia blat de moro; se 
sembrava [de blat] perquè a aquell temps, acabada la guerra, no hi havia pa, i si te'n 
collies, en podies menjar, però si no,  vies de menjar aquest pa negre que hi  via de  
raccionament!  [...] No veníem pas re; teníem bestiar. Això depèn, hi  via anys que es  
collia molt blat de moro, doncs aquell any agafàvem més porcs, diguem-ho així, i o més  
gallines o més ànecs; és que teníem de tot: conills, ànecs, de tot, gallines. Es gastava 
molt a casa tot  lo que es collia perquè tampoc hi  via cantitats grosses per vendre, o  
sigui que ja es consumia  casi tot amb el bestiar que es tenia. Teníem vaques, teníem 
porcs, gallines, i tot això doncs ja ho mantenies amb lo que collies; allavores no hi via 
pinsos ni hi  via re d'això, allò tot se'ls hi  dava grana de la que collies. Una granja  
sense gota de terra, mira, pinso i ja es cria tot; llavores no existia el pinso. Es via de fer  
userda  pel  bestiar,  per  poguer  aguanta'l;  userda,  i  el  blat  de  moro  també  
l'escapçàvem».549

547 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de La Sellera de Ter. Arxiu Històric de  
Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.

548 Entrevista amb els senyors J. i M. Annex 7.2.1. Min. 2:25-3:05.
549 Ibid. Min. 4:40-7:00.
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Als  masos  de  la  Cellera,  així  com  als  de  la  comarca,  l'únic  producte  que 

tradicionalment es destinava al mercat era la llet, que era comprada per algunes de les 

naixents indústries làcties de la comarca, com ara la  Lactaria de Vidreres, embrió del 

que després serà la RAM. Com els senyors J. i M. expliquen:

«passava un camió, passava un camió i la recollia; passaven més d'un de camió aquí al  
poble a recollir la llet; la portàvem allà i  passava el  camió i  la recollien.  [...] La  
Lactaria la portava, la Lactaria que era aquí a Vidreres».550

Pel que fa a la Hermandad de la Cellera, els senyors J. i M. expliquen les poques 

relacions que hi tingueren, doncs no es tractava d'una institució gaire activa en aquest 

municipi: es pagava una petita quota l'any; era obligació de tot pagès estar afiliat al, 

com diuen, sindicat agrícola; el sindicat prevenia d'ajudes o compensacions de jubilació 

550 Ibid. Min. 9:30-9:50.
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Gràfic 5.8.1. Distribució dels diferents grups de cultius a La Cellera de Ter.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de La Sellera de Ter. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de La Sellera de Ter. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



als seus afiliats; i difícilment s'hi podia trobar en el seu magatzem cap altre producte 

més enllà dels cupos corresponents quan arribaven partides de patates o adobs.551

Curiosament, aquest mapa agrícola mantindrà una estructura molt semblant tot al 

llarg de les quatre dècades que analitzem. Si ens fixem en el gràfic 5.8.1, no s'aprecia 

cap  tendència  destacable  en  els  moviments  de  cultius,  a  excepció  de  l'aparició  de 

l'avellana a partir dels 70, i de la disminució o desaparició dels cultius hortícoles i de 

llegum.552 Aquesta monotonia és també present en el l'àmbit ramader: tant l'estructura 

com el nombre de caps de bestiar es manté força invariable fins als anys seixanta, però a 

principis dels vuitanta el sector porcí ha patit un creixement espectacular,553 per causa de 

551 Ibid. Min. 35:50-38:10.
552 Veure gràfic 5.8.1. Pàg. 203.
553 Veure gràfic 5.8.2. Pàg. 204.
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Gràfic 5.8.2. Nombre de caps de bestiar a La Cellera de Ter.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de La Sellera de Ter. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de La Sellera de Ter. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de La Sellera de Ter. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut Nacional 
d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



la instal·lació de grans granges:  «Sí,  perquè és l'única,  aixís molt a l'engròs encara  

donava, resultava una mica, encara resultava».554 A més, les fotografies de vol indiquen 

clarament  que  l'extensió  de  terra  dedicada  a  l'agricultura  es  manté,  així  mateix, 

invariable, i el nucli de població no pateix cap expansió exagerada.555

Durant  els  setanta  i  els  vuitanta  l'avellana  va  patir  un  boom productiu  a  la 

Cellera; fins aleshores no es plantaven avellaners al municipi.556 Sens dubte, el cultiu de 

l'avellaner es veia molt afavorit a la Cellera i rodalies, com ara Brunyola, pel seu clima i 

les propietats de la seva terra, i el règim no dubtà en incentivar-lo amb un beneficiós 

control  de  preus  i  una  considerable  tasca  de  divulgació  de  les  noves  tècniques 

associades al seu conreu, com veurem més endavant. A més de l'avellana, el pollancre i  

altres  espècies  arbòries  de  creixement  ràpid  van  començar  també  a  introduir-se  al 

municipi,  així  com a  tota  la  comarca  a  partir  de  finals  dels  setanta.  Tal  com  ens 

expliquen els senyors J. i M.:

«va durar uns anys. Allavorens per aquí Sant Martí, Brunyola i cap allà varen arrencar  
hasta trossos de bosc per fer avellaners! Perquè valien calers les avellanes. En canvi  
ara, ara no. Sí, sí, sí  [donaven] molt, molt. Aquí a Sant Martí hi va haver molta gent 
que es varen refer molt eh! Que varen fer calers amb les avellanes; es varen refer, no 
tenien re, sí, varen comprar la casa, bueno molta cosa, molta; sí molta gent que... Però 
aquí ara està fotut això, sí, com que en vénen de fora, les avellanes, i ja està; i al  
mateix fet, aquí hi ha aquí a Reus que les fan al preu que volen ells; ja són els únics. És 
la fàbrica més gran que hi ha, i allà, mira, fan el preu que els hi sembla amb ells; i vet 
aquí que està fotut això. [Abans l'avellana donava] perquè anava cara, abans em penso 
que no en venia de fora. A Turquia n'hi ha molta d'avellana, es veu, i no en portaven. I 
la d'aquí  doncs només és  aquí  a Catalunya això de l'avellana eh,  perquè al  resto 
d'Espanya no n'hi ha pas; al resto d'Espanya hi ha ametllers, sí, però avellana no. [...] 
Tot  això fins  a Amer,  i  Amer per amunt  ja no eh les  avellanes,  [...]  i  aquí  baix a  
Tarragona, a Reus. Però per aquí tampoc, aquí a la Cellera no; ara no, però anys  
endarrere n'hi havia més. Molts varen arrencar avellaners i varen plantar arbres; sí,  
això, aquests arbres: pollancre. Va haver uns anys que valien molt més, la fusta aquesta  
valia molt, ara tampoc val re! [...] Em penso que per fer paper. Servia segons per altres 
coses també. Això és una fusta molt tova, de bon treballar. Nosaltres d'arbres no n'hem 
pas plantat mai, sembla que no, que et fa mal el cor allò de dir a la terra planta-hi  

554 Entrevista amb els senyors J. i M. Annex 7.2.1. Min. 22:25-22:40.
555 Veure i comparar fotografies 5.8.1 a 5.8.6. Pàg. 367-370.
556 Com reflecteix el gràfic 5.8.1. Pàg. 203.
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arbres».557

Què passa doncs a la Cellera? Ni l'agricultura pateix greu un recés, ni una clara 

expansió; però es tendeix clarament cap a una agricultura moderna i mecanitzada, que 

estimula  considerablement  la  cria  en  granja  del  porcí  i  els  cultius  farratgers,  i  que 

especialitza una certa  part  dels  seus conreus en l'explotació específica de l'avellana. 

Com sentenciaven els senyors J. i M.: «oh, és que ja no hi ha ningú [que es dediqui a 

pagès]. Jo no sé pas, que es dediqui només a pagès ja no hi ha ningú, no queda gaire  

ningú. Ara només hi ha granges o de porcs o de vedells, però de pagès que visqui del  

camp... no, no. Una família que visqui de lo de pagès ja no n'hi ha».558

5.9. Hostalric

Hostalric  és  un  petit  enclavament  situat  al  bell  mig  d'importants  vies  de 

comunicació.  Tradicionalment,  la  zona  urbanitzada  s'havia  concentrat  en  una  de  les 

vessants del turó del castell, deixant la plana que conforma la desembocadura de la riera 

d'Arbúcies al riu Tordera per a l'activitat agrícola. Els productes estrella de la població, 

com era d'esperar, eren el blat, la patata i la mongeta, cultius que es complementaven 

amb un variat assortit de productes hortícoles.

Per la seva posició estratègica en una zona de fàcil comunicació, i per la seva 

proximitat a centres industrials de major importància, com ara Sant Celoni, era d'esperar 

que part de la plana agrícola d'Hostalric es reconvertís en polígon industrial, i que la 

557 Entrevista amb els senyors J. i M. Annex 7.2.1. Min. 15:05-18:15.
558 Ibid. Min. 18:50-19:20.
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població del municipi creixés considerablement,559 engolint la nova planimetria grans 

extensions de terra conreada.560 D'aquesta manera, Hostalric va passar a ser un més dels 

municipis que va completar el trànsit des de la dedicació majoritària al sector primari 

cap al secundari, fins al punt que les terres en conreu a l'acabar el franquisme eren una 

cinquena part de les dels anys quaranta.

Un destí semblant té reservada la ramaderia: com veiem al gràfic 5.9.2, aquesta 

activitat  econòmica  ha  pràcticament  desaparegut  quan  es  realitza  el  cens  de  1982, 

restant només la presència testimonial d'alguns caps de boví. Si ens fixem en les dades 

sobre la ramaderia en aquesta població, podem afirmar que no hi ha a Hostalric una 

clara aposta per la ramaderia de granja, i que fins als anys seixanta existia encara a la 

559 1148 el 1940; 1149 el 1950; 1304 el 1960; 1912 el 1970; 2668 el 1981. Font: Institut Nacional 
d'Estadística. Sèries històriques de població.

560 Procés perfectament constatable en les fotografies de vol 5.9.1 i 5.9.2. Pàg. 370-371.
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Gràfic 5.9.1. Superfície ocupada pels diferents grups de cultius a Hostalric (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Hostalrich. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Hostalrich. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



població una certa activitat ramadera tradicional lligada a la pastura del cabrum i l'oví.561 

Amb  la  reconversió  industrial  del  municipi,  l'explotació  d'aquesta  mena  de  bestiar 

desapareix del tot.

Però,  què  succeeix  amb  l'agricultura  que  subsisteix?  Sens  dubte,  pateix  un 

accentuat  procés  de  modernització  i  d'adaptació  als  nous  estàndards  d'ordenació  de 

cultius.  El  cereal  desapareix  gradualment  del  mapa  per  deixar  lloc  a  les  plantes 

farratgeres, que es combinen amb hortícoles dedicats en petites parcel·les familiars;562 i 

en importants zones de la població (fenomen especialment apreciable a les ribes de la 

Tordera)  les  espècies  arbòries  han  substituït  les  herbàcies,563 iniciant  un  procés  de 

561 Veure gràfic 5.9.2. Pàg. 208.
562 Veure gràfic 5.9.1. Pàg. 207.
563 Veure fotografia 5.9.2. Pàg. 371.
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Gràfic 5.9.2. Nombre de caps de bestiar a Hostalric.
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1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Hostalrich. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
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1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



reforestació que no farà més que accentuar-se durant els vuitanta i noranta. No es del tot 

possible  en  aquest  cas,  per  falta  de  fonts,  esclarir  quin  fou  el  paper  jugat  per  la 

Hermandad en  els  canvis  que  hem descrit,  però  la  poca  documentació  indica  que 

n'hauria estat un artífex important: estimulant l'ús d'adobs químics, per exemple,564 o 

subvencionant  cultius  farratgers,  tal  com sabem per  altres  pobles  veïns,  o  fins  i  tot 

també promovent el conreu d'arbres de creixement ràpid en conjunció amb l'agència 

comarcal del SEA.565

5.10. Lloret de Mar

Lloret de Mar és un cas interessant. Tot i ser un poble coster i per tant pescador 

en un cert grau, l'agricultura era, durant els trenta i els quaranta, la base de l'economia 

de la vila: del 60,18% de població activa que treballava al sector primari, el 86,9% ho 

feia en l'agricultura i la resta ho feia en la pesca.566 I realment, tot i tractar-se d'un poble 

coster, el mapa agrari que presenta el Lloret de Mar dels anys quaranta és un dels més 

rics i variats de tota la comarca. Fixem-nos, segons el gràfic 5.10.1, en el paper marginal 

que juguen els cereals (blat), i en canvi en l'important presència que tenen la resta de 

grups  de  cultiu:  llegums,  tubercles,  hortícoles  i,  sobretot,  vinya.567 En  aquestes 

categories, a més, s'inclou una sèrie de cultius molt més variada del que trobaríem a 

564 Veure, al respecte, el volum i tipologia dels productes distribuïts per la  Hermandad d'Hostalric  
entre 1958 i 1959. Quadre 5.9.1. Pàg. 333.

565 Es dedica una atenció especial al SEA i a la seva actuació en l'apartat 5.26 d'aquest treball.
566 ESTIVILL, J. “Lloret de Mar: destruccions i resistències d'un poble en mans del turisme”. Papers:  

Revista de Sociologia. Núm. 10. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1978. Pàg. 188.
567 Veure gràfic 5.10.1. Pàg. 210.
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qualsevol altre poble de la comarca: faves, pèsols, cigrons, mongeta, patata, moniato, 

ceba, all, nap, rave, col, enciam, escarola, meló, síndria, pebrots, tomàquets, ametlla, 

avellana, etc. Lloret de Mar era un poble agrícola, i a més un poble d'agricultura rica i 

variada;  es  cultiva  molt,  i  es  cultiva  de  tot.568 Les  fotografies  de  1956  capten 

perfectament  bé  aquesta  estructura  agrària:  excepte  les  cases  apilades  enfront  de  la 

costa, tot són camps; i si ens fixem en el color i la forma que tenen les parcel·les, podem 

detectar perfectament bé aquesta gran diversitat de conreus, i el treball manual subjacent 

en la majoria d'ells (rases formades per un llaurat manual).569

Les fotografies de 1956, però, són l'últim testimoni d'un món que és a punt de 

morir. Potser cap dels pobles agrícoles de la comarca de la Selva pateix un canvi tan 

568 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Lloret de Mar. Arxiu Històric de Girona. 
Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.

569 Veure fotografies 5.10.1 a 5.10.4. Pàg. 371-373.
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Gràfic 5.10.1. Hectàrees ocupades pels principals grups de conreu a Lloret de Mar.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Lloret de Mar. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Lloret de Mar. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



radical com el succeït a Lloret de Mar. La població abandona el camp, la pesca, les 

activitats artesanals, i es bolca de ple al turisme, en un model econòmic que no farà més 

que expandir-se des  d'aleshores.  Com ja  s'escrivia  el  1978:  «l'agricultura de Lloret  

queda desmantellada en aquests vint-i-cinc anys».570 I és que realment sorprèn el brusc 

canvi  que  té  lloc  a  la  població.  A Tossa  de  Mar,  població  veïna  que  pateix  una 

metamorfosi  semblant  a  la  de  Lloret,  aquests  canvis  no  tenen  una  envergadura  tan 

radical com a Lloret: ni es parteix d'una situació de tanta dependència del camp, ni 

l'agricultura desapareix de forma tan accelerada com ho fa a Lloret. Sigui com sigui, les 

asseveracions  que  feia  Estivill  el  1978  eren  del  tot  certes,  a  llum  de  les  dades 

disponibles.

570 ESTIVILL, J. Op. Cit. Pàg. 189.
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Gràfic 5.10.2. Nombre de caps de bestiar a Lloret de Mar.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Lloret de Mar. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Lloret de Mar. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Lloret de Mar. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



Una simple ullada al gràfic 5.10.1 sobre evolució dels principals grups de conreu 

és prou explícita al respecte: la superfície conreada s'ha reduït fins a una desena part del  

que era, i en l'agricultura municipal de principis dels vuitanta ja només hi ha lloc per a 

tubercles i hortícoles, segurament en horts i petites parcel·les per a l'autoconsum.571 Del 

gràfic  5.10.2  es  poden  extreure  les  mateixes  conclusions  pel  cas  de  la  ramaderia: 

pràcticament no queden caps de bestiar al municipi a principis dels vuitanta. Cabrum, 

oví,  vaques,  vedells  i  mules,  els  quals  potser  ni  eren  gaire  nombrosos  durant  els 

quaranta ni tampoc l'activitat principal de la vila, però sí que eren imprescindibles com a 

força de treball i font de carn i aliment en explotacions familiars, han desaparegut del 

paisatge de Lloret de Mar en qüestió de menys de quaranta anys.572 I el mateix cal dir de 

la fotografia IRYDA: què en queda de tots aquells camps de 20-25 anys enrere?573

571 Veure gràfic 5.10.1. Pàg. 210.
572 Veure gràfic 5.10.2. Pàg. 211.
573 Veure fotografia 5.10.5. Pàg. 373.
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Gràfic 5.10.3. Evolució dels diferents conreus a Lloret de Mar (ha).

Patata

Fruiters

Vinya

Cereal

Hortícoles

Farratgeres

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Hoja declaratoria de distribución de superficies. Superficies ocupadas por los cultivos 
agrícolas. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra Agrària de Lloret de Mar. Sign. 56.126.7.



Si mirem més en detall l'evolució dels diferents grups de conreus entre els anys 

seixanta  i  setanta,  podem entendre  millor  les  etapes  finals  d'aquest  ràpid  procés  de 

desagrarització de què hem parlat. La vinya, important cultiu tradicional a la vila, que el 

1966-1967 encara  ocupa unes  130 hectàrees,  en  qüestió  de  8  anys  ha  pràcticament 

desaparegut del paisatge de Lloret. Les terrasses que fins aleshores s'hi dedicaven han 

estat  o  bé  abandonades  o  bé  urbanitzades.  Succeeix  el  mateix,  tot  i  que  en  una 

envergadura menor, amb cereals (blat, ordi, civada, blat de moro) i farratgeres (naps i 

alfals).574

Així  doncs,  des  de  mitjan  anys  setanta  l'agricultura  de  Lloret  de  Mar queda 

estancada en un marc definit per la poca quantitat de terra conreada, i per la dedicació 

d'aquesta, quasi en exclusiva, a la patata i a una sèrie de diferents hortícoles, sobretot 

pèsols, faves, cebes, enciams i tomàquets. En correspondència, Lloret de Mar mostra 

una clarament dèbil mecanització del camp: principalment, motors de reg per les hortes, 

motocultors, una desena de tractors, i alguna arrencadora de patates.575

La  Hermandad de Lloret  de Mar començà a  funcionar  des  de 1939. En una 

memòria d'activitat de 1943, s'informa de la tasca desenvolupada: s'ha estat repartint els 

corresponents  cupos de  sement  de  patata  i  de  sulfats,  però  els  dirigents  de  la 

Hermandad es queixen de la característica falta de regularitat en el subministrament 

d'adobs. En tot cas, la HSLG ja ha iniciat les seves activitats i es troba perfectament 

constituïda.576 En un principi, la Hermandad s'instituí en l'antic local incautat al Sindicat 

Agrícola adherit a la Unió de Rabassaires, però el 1948 es féu construir un edifici nou 

574 Veure gràfic 5.10.3. Pàg. 212.
575 Veure gràfic 5.10.4. Pàg. 214.
576 Memoria de las actividades de la Delegación Sindical Local de Lloret de Mar correspondientes a 

todo el año 1943. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra Agrària de Lloret 
de Mar. Sign. 56.70.6.
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format per dues plantes, de les quals la primera serví de magatzem a la Cooperativa, i la 

segona  com a  local  social  amb  cafè  i  ball,  molt  popular  i  concorregut  fins  al  seu 

tancament durant la dècada de 1980.577

El 1945, es funda una Cooperativa agrícola dins de la Hermandad, que el 1950 

ja compta amb 475 socis. La Cooperativa té per funcions principals la distribució de 

patates de sembra i la seva posterior recollida per a la comercialització, i el repartiment 

entre els socis d'adobs i sulfats de tota mena; a més, posa a disposició dels socis altres 

serveis com ara una premsa de raïm per a fer vi. Per a fer-nos una idea de la marxa 

econòmica de la Cooperativa, sabem que el 1950 compta amb un espaiós magatzem i 

una premsa de vi per a ús dels socis a tant l'hora, i que, sumades totes les terres dels seus 

associats, compta amb 181 ha en propietat i 302 ha en arrendament, de les quals 220 es 

577 DRAPER COSTA, J.  L'Abans. Recull gràfic de Lloret de Mar (1885-1965). El Papiol: Efadós,  
2006. Pàg. 244.
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Gràfic 5.10.4. Evolució de la maquinària agrícola existent a Lloret de Mar.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Maquinaria agrícola en uso existente en el Término. Maquinaria agrícola y motores existentes. 
Censo de maquinaria en uso. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra Agrària de Lloret de Mar. Sign. 56.126.7.



destinen a vinya; a més, els seus associats disposen de 72 cavalls, 120 caps de boví, 30 

cabres, 40 porcs i 250 aus.578 Aquest mateix any 1950, la Cooperativa ha repartit, entre 

d'altres  productes  menors,  199.800  quilos  de  sement  de  patata,  17.376  quilos  de 

superfosfat, 3.600 quilos de nitrat de Xile, 151.624 quilos de sulfats varis, 38.000 quilos 

de garrofes,  i  20.075 quilos d'alfals;  i  ha presentat  uns beneficis  nets  de 119.114,90 

pessetes.579

Les coses seguiren el seu bon curs per a la Cooperativa, doncs durant l'exercici 

1953-1954 el valor dels productes venuts ascendia a 1.156.583,75 pessetes, de les quals 

162.587,50 ho eren  en  patates  de  sembra  entre  els  socis,  317.233,75 en  patates  de 

producció de primavera, i 162.587,50 en patates de producció tardana. La patata, doncs, 

copava la meitat del volum de negoci de la Cooperativa. Però no s'acabava aquí: en els 

últims anys, la Cooperativa havia ampliat la seva secció de maquinària, i  el 1954 ja 

disposava,  entre d'altres eines agrícoles menors,  de tres màquines de sulfatar,  quatre 

premses (quatre anys abans eren només una), un parell de motors elèctrics, una màquina 

pastadora  i  una  pastera,  i  una  màquina  seleccionadora.  El  valor  del  producte  en 

magatzem ascendia a 97.837,80 pessetes.580

A  partir  d'aquest  moment,  i  en  concordança  amb  el  procés  general  de 

desagrarització que pateix Lloret de Mar, l'activitat de la Cooperativa serà cada cop més 

reduïda, i aquesta anirà perdent gradualment volum de negoci. Així, per exemple, el 

578 Unión Nacional de Cooperativas del Campo. Servicio de Estadística. Cooperativa Agrícola de la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar. Memoria de 1950. Servei  
d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra Agrària de Lloret de Mar. Sign. 56.189.3.

579 Memoria  y  Balance  –  Inventario  correspondiente  al  Ejercicio  1949-1950  de  la  Hermandad  
Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. 
Fons de la Cambra Agrària de Lloret de Mar. Sign. 56.149.2.

580 Memoria correspondiente al Ejercicio 1953-1954 de la Hermandad Sindical de Labradores y  
Ganaderos de Lloret de Mar. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra  
Agrària de Lloret de Mar. Sign. 56.110.5.
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1959 la  Cooperativa  només  reparteix,  com a productes  principals,  23.650 quilos  de 

sement de patata, 108.585 quilos de sulfats varis, 13.950 quilos de superfosfat, i 20.398 

quilos de cereals; però manté a un bon nivell de sortida l'alfals, amb 117.533 quilos, i  

les garrofes, amb 38.730 quilos. A més, de les quatre premses de 1954 ara només en 

queden  tres.581 I  el  1962,  la  tendència  segueix  essent  la  mateixa:  10.250  quilos  de 

sement de patata per valor de 77.112 pessetes, 7.000 quilos de superfosfat, 2.715 quilos 

de sulfats varis, i 61.456 quilos d'amoníac, entre els productes principals.582

Els  temps  canviaven  a  Lloret  de  Mar.  La  pagesia  desapareixia,  i  el  turisme 

envaïa la costa i urbanitzava els camps i boscos circumdants. La Cooperativa Agrícola 

anava perdent les seves funcions i, potser fins i tot, la seva raó de ser. És per això que el 

1966 la Hermandad / Cooperativa de Lloret de Mar decidí redirigir la seva actuació en 

el que fou la seva última gran obra: la constitució d'una Cooperativa de Consum. En 

efecte,  cap  a  finals  de  1966  s'obrí,  en  el  local  de  la  Hermandad i  la  Cooperativa 

Agrícola,  l'autoservei  d'aquesta  nova  Cooperativa  de  Consum,  d'uns  50  m2.  Fou 

precisament  la  Cooperativa  Agrícola  l'encarregada  de  finançar  el  nou  projecte 

mitjançant un crèdit. El soci pagava d'entrada un preu mòdic de 25 pessetes, i  en la 

Cooperativa podia trobar-hi tota mena de productes d'alimentació a preus més reduïts 

que  en  la  resta  de  supermercats.  Poc  abans  de  l'obertura,  el  president  de  la  nova 

Cooperativa de Consum explicava: «Dado el gran auge e incremento de la población,  

pensamos  crear  esta  sociedad,  velando  por  el  interés  económico  del  lloretense  

581 Memoria de actividades de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lloret de Mar 
en el ejercicio 1959. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra Agrària de 
Lloret de Mar. Sign. 56.173.2.

582 Relación de los productos  en 1962 distribuidos por la Hermandad Sindical de Labradores y  
Ganaderos de Lloret de Mar. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Fons de la Cambra  
Agrària de Lloret de Mar. Sign. 56.72.11.
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asociado».583 Com en certa mesura havia passat a Blanes, a Lloret de Mar la pagesia 

acabà  trobant  refugi  en  la  Hermandad /  Cooperativa  davant  d'un món agrícola  que 

desapareix per sempre. Ara bé, a diferència de Blanes, aquesta nova Cooperativa de 

Consum ja no es preocupa per l'articulació de la producció agrària, i aquesta activitat 

acabà per pràcticament desaparèixer del municipi.

5.11. Massanes

Massanes és una petita  població compresa en una municipi de gran extensió 

majoritàriament boscosa i muntanyosa, i formada per agregació de masos dispersos més 

un petit  nucli  d'habitatges  en un turó  proper  a  Hostalric.  Donada la  seva situació i 

orografia,  les  no  gaire  nombroses  terres  de  conreu  es  concentren  bé  en  terrasses 

successives a l'entorn del nucli central de població, bé en la zona de vall que dóna a 

Hostalric, bé en les ribes de la riera de Massanes que desemboca en la de Santa Coloma 

a l'alçada de l'Empalme. La tendència general d'un municipi d'aquestes característiques 

no  podia  ser  altra  que  el  retrocés  demogràfic  i  la  desagrarització:584 el  procés  de 

reducció  de  superfície  conreada,  tot  i  que  segurament  tardà,  a  partir  de  finals  dels 

setanta, esdevé irreversible,585 sobretot pel que fa a les terrasses circumdants al nucli 

central de població, que a l'entorn de 1980 han quedat quasi plenament reforestades.586

583 P. M. “Sobre una futura Cooperativa de Consumo”. Tramuntana. La Revista de Lloret. Núm. 38. 
Lloret de Mar: Tramuntana, juliol de 1966. Pàg. 3.

584 712 persones el 1940; 494 el 1981. Font: Institut Nacional d'Estadística. Sèries històriques de  
població.

585 Veure gràfic 5.11.1. Pàg. 218.
586 Veure i comparar les fotografies 5.11.1 i 5.11.2. Pàg. 374.
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A partir d'aquí, Massanes, com Riells i Viabrea, no es veu abocat del tot a la 

desaparició gràcies a la seva situació (proximitat a les principals vies de comunicació i a 

la zona industrial d'Hostalric) i a l'auge de les indústries tèxtils en el polígon industrial  

del municipi. Subsisteix tot i així una certa activitat agrícola, que el 1981 es dedica a 

cereal, farratge i fruiters, d'entre els que destaca la poma.587 Com veiem al gràfic 5.11.2, 

a principis dels vuitanta existeix una considerable presència de caps de bestiar tan de 

boví com, sobretot, de porcí, que hauria vingut augmentant la seva importància durant 

els  setanta.  Molts  agricultors  haurien  reconvertit  d'aquesta  manera  les  seves 

explotacions en granges. A Massanes, doncs, també desapareixen els pagesos, però els 

que queden fan el salt a la ramaderia.588

587 Veure gràfic 5.11.1. Pàg. 218.
588 Veure gràfic 5.11.2. Pàg. 219.
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Gràfic 5.11.1. Superfície ocupada pels diferents grups de cultius a Massanes (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Massanas. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Massanas. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



La Hermandad de Massanes no es constituí oficialment fins el 1948, any en què 

s'aprova la seva acta fundacional. Des de l'acabament de la guerra civil i fins aleshores, 

funcionà una Junta Local Agropecuaria, de la que la Hermandad heretà les funcions i 

activitats,  que  en  essència  es  mantenen inalterables  durant  els  cinquanta  i  seixanta: 

repartiment dels cupos forzosos de cereal per lliurar al magatzem del Servicio Nacional  

del  Trigo de Riudarenes,  gestió  de  les  declaracions  C-1 de  blat  dels  agricultors  del 

municipi, concessions racionades d'adobs i sementera de patata, i administració de la 

contribució rústica i pecuària i la mutualitat social; a més, a partir dels cinquanta la 

Hermandad incorpora a la seva plantilla un Guarda Rural, i durant els seixanta participa 
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Gràfic 5.11.2. Nombre de caps de bestiar a Massanes.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1941: Relación de los propietarios y ganado que existe en el pueblo de Massanas para el racionamiento de piensos (1941). Arxiu 
Comarcal de la Selva. Fons Municipal de Massanes. Sign. 1.
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Massanas. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1947: Resumen municipal numérico de los C-1. Término municipal de Massanas. Cosecha 1947. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons 
Municipal de Massanes. Sign. 697.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Massanas. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1955: Resumen municipal numérico de los C-1. Término de Massanas. Cosecha 1955. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra 
Agrària de Massanes. Sign. 10.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Massanas. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



activament en els Planes de Electrificación de barris i masos aïllats.589

5.12. Maçanet de la Selva

Maçanet, a excepció de les zones de turons i bosc de la part occidental, a tocar 

amb Massanes, és un poble planer de dedicació tradicionalment agrícola. La vessant 

oriental  del  poble,  a  tocar  amb  Vidreres,  Sils  i  Riudarenes,  concentra  els  camps  i 

pastures del municipi. Al ser un poble de plana i secà, el mapa agrícola del municipi no 

deporta gaires sorpreses: cereal (blat i cereals farratgers com la civada i el blat de moro) 

combinat amb llegums com la mongeta, tubercles com els naps, especialment per al 

bestiar, i una certa presència de l'alfals.590 La capacitat ramadera de la població és també 

considerable, i la seva importància es concentra en el bestiar boví i oví, guanyant pes el 

porcí a partir dels seixanta, gràcies a l'establiment de granges; de fet, el sector agrícola 

de la població ha sabut combinar els conreus amb la presència ramadera, i el nombre de 

caps de bestiar no fa més que incrementar-se tot al llarg del franquisme.591

El  senyor  P.,  pagès  de  Maçanet,  explicava  molt  clarament  quin  era  el 

funcionament d'un mas, en aquest cas el seu, fins ben bé els anys cinquanta:

«la meitat de la terra se sembrava de blat, sempre, la meitat de la terra se sembrava de  
blat; i en l'altra s'hi sembraven els naps, el blat de moro, el menjar per les vaques, i  
fesols menuts o mongetes, o coses així. Però dèiem l'anyada de la meitat de la terra que  
es tenia, no a casa no, a totes les cases, de la meitat de la terra que es tenia, si es tenien  
una hectàrea o dues hectàrees, la meitat se sembrava de blat, i era l'anyada del blat  
perquè el blat era lo que sempre havia estat aquí a Maçanet  al menos. Tot sempre el  

589 Libro  de  Actas  de  la  Hermandad  Sindical  de  Labradores  y  Ganaderos  de  Massanas.  Arxiu  
Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Massanes. Sign. 10.

590 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Massanet de la Selva. Arxiu Històric de 
Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.

591 Veure gràfic 5.12.3. Pàg. 226.
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blat es visquia quasi bé de blat, la casa que no podia collir blat per menjar, per menos 
per fer pa, malament rai eh!».592

I  la  senyora  A.,  la  seva  dona,  confirmava  el  caràcter  típic  d'àmplia 

autosubsistència del mas selvatà: «de menjar en teníem per tot l'any, [...] i si en sobrava  

es venia».593 A més del pa, pastat al mas, i de les mongetes («pa i viandes, sempre»), 

completaven la dieta amb vi i raïm de la vinya, i botifarres i embotits del porc que 

anualment engreixaven i  mataven. A l'estiu tenien un hort  amb pebrots, tomaqueres, 

enciams, i altres productes hortícoles.594

També la senyora A. explica com de tradicional seguia essent la feina a pagès en 

un mas. Per fer-nos una idea, els senyors P. i A. van comprar la seva primera màquina, 

un tractor, l'any “seixanta i pico”; fins aleshores, llauraven amb cavall o alguna vaca. 

Diu:

«llavors  la  gent  treballàvem massa,  massa  perquè  no  podíem pas  descansar!  Ens  
aixecàvem a les 6 del dematí i fins a les 10 del vespre treballaves tot el dia, eh, ni  
poguer seure casi bé. Segar, ja ho fèiem a mans, després les garbes a mans, i estaves 8  
dies o més, per segar  hasta més.  [...] Molt diferent,  molt, molt diferent.  Fins que va  
haver vingut això de les màquines no vàrem estar mai tranquils! Vam pencar molt!».595

Els canvis que tenen lloc en l'agricultura del municipi són més de tipus qualitatiu 

que quantitatiu. En primer lloc, una lleu reducció de la superfície conreada, reducció 

que ni de bon tros arriba a la magnitud de la d'altres pobles de la comarca; podem dir 

que es manté en bona mesura la importància agrícola de la població.596

592 Entrevista amb els senyors P. i A. Annex 7.2.2. Min. 2:00-2:50.
593 Ibid. Min. 2:50-3:00.
594 Ibid. Min. 19:00-22:00.
595 Ibid. Min. 9:40-12:10.
596 Veure gràfic 5.12.1. Pàg. 222.
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En segon lloc, un augment de la importància relativa dels farratges, que guanya 

pes als cereals i als naps; a més, l'ordenació d'aquests farratges canvia, i es passa del 

cereal  farratger  i  els  naps  dels  quaranta  a  cultius  pratencs  com,  sobretot,  el  raigràs 

durant els setanta, en seguiment del mateix impuls que està mostrant el règim per a 

altres pobles veïns.597

En tercer lloc, un augment de caps de bestiar de bovins i, sobretot, porcins, en 

detriment del mular, el cabrum i l'oví, en resposta a l'establiment de granges i al nou 

repunt de la demanda de llet i carn.598

597 Veure gràfic 5.12.2. Pàg. 223.
598 Veure gràfic 5.12.3. Pàg. 226.
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En quart i últim lloc, com inferim de les fotografies de vol, una homogeneïtzació 

dels conreus a què es dediquen les parcel·les, que segurament va acompanyada d'una 

notable mecanització del treball agrícola.599

El  senyor  P.  ens  explicava  de  forma clara  aquest  canvi  en  la  dedicació  dels 

cultius:

«llavores ja es va deixar de plantar blat perquè el bestiar donava una mica més, es va  
sembrar raigràs, ordi per fer pinso pel bestiar i coses així, llavors ara el blat poder si  
se'n sembra un 10% de les vessanes que hi han aquí a Maçanet, i això que és país de  
blat aquí a Maçanet! Però no se sembra blat. [...] Sí, és clar, ha canviat això! Abans la  
collita d'aquests pobles principalment aquí a Maçanet que era terreno del blat, perquè  
era terra de blat. [...] Ara lo que no se sembra és blat, ara se sembra ordi i coses pel  
bestiar».600

Els  nous  cultius  introduïts  estaven  formats,  com hem dit,  principalment  per 

599 Veure fotografies 5.12.1 a 5.12.4. Pàg. 375-376.
600 Entrevista amb els senyors P. i A. Annex 7.2.2. Min. 3:00-4:20.

223

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1946 1949 1973 1981
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pratenques, essent el raigràs el producte estrella. El raigràs era un cultiu desconegut a la 

comarca, i fou tasca de les Hermandades la seva introducció i promoció:

«el raigràs va venir més tard perquè  al  menos fins poder cap allà l'any cinquanta,  
seixanta  lo que hi havia pel bestiar eren naps i  farratge,  que en dèiem allò fenc o  
farratge, que era pel bestiar, i després va sortir el raigràs, que és  lo que ara tothom 
sembra per fer pel bestiar, per mantenir el bestiar: raigràs. [...] Ningú sabia lo que era  
el raigràs, i després van venir els Sindicats: “Proveu-ho!”. Inclús donaven la grana  
aixís amb una subvenció perquè la gent provessin que el  raigràs era una cosa que  
donava,  en vez de sembrar altres coses pel bestiar, el raigràs, i ara diuen que tot és  
raigràs,  així  quasi  bé  pel  bestiar:  ordi  per  fer  pinso  o  raigràs  per  fer  bales  pel  
bestiar».601

I segueix explicant:

«perquè s'estimulessin a sembrar raigràs, que ningú no sabia ni què era, la gent només  
estava  acostumbrada a sembrar naps, i allò farratge, fenc i  aixís,  i van dir “surt el  
raigràs”,  aleshores  el  Sindicat  dels  pobles  donaven  uns  quants  quilos  de  raigràs,  
perquè si  agafaves per exemple 50 quilos,  te'n donaven 10 de franc o  aixís perquè 
t'estimulessis a sembrar raigràs, i així veig que venien veure que passaria lo que ha  
passat ara, que la gent ha de sembrar raigràs pel bestiar».602

La Hermandad, o el Sindicat com l'anomena el senyor P.:

«per estimular la gent que sembressin més raigràs, el Sindicat et feia subvencions pels  
quilos de raigràs que agafessis, llavores et donaven tants quilos de nitro o d'abono per  
sembrar aquest raigràs. Tot venia a base de Sindicats, i anaven així els Sindicats. [...] 
Llavors els que eren afiliats al Sindicat, si anàvem a buscar un sac de pinso o de blat de  
moro o alguna cosa aixís, pel sol fet de ser soci diguéssim, una miqueta més barato i  
coses aixís. El Sindicat havies de ser soci per anar bé. Però després, és clar, van venir  
els pagesos grossos i van tirar els petits a terra; va acabar aixís».603

El perquè d'aquest canvi d'orientació des dels naps fins al raigràs està força clar: 

el nap és menys rendible que el raigràs, del qual se'n poden obtenir al menys dos collites 

anuals, i requereix d'una tasca de neteja i recol·lecció més costosa que la del raigràs.604 

A més, el raigràs suposa un aliment més nutritiu pel bestiar que el nap o altres tubercles, 

i en un context d'auge de la ramaderia de granja i d'augment de la demanda de llet i  

carn, el règim es proposà, per a la comarca, fer del raigràs la seva bandera, i estimular-

601 Ibid. Min. 6:00-7:20.
602 Ibid. Min. 26:20-27:00.
603 Ibid. Min. 51:30-52:50.
604 Ibid. Min. 7:20-7:50.
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ne el cultiu per millorar les explotacions bovines. El canvi ha estat notable: «les vaques  

d'ara  diu  que  fan  40-50  litros,  i  abans  una  vaca  feia  15-16  litros de  llet».605 Les 

autoritats estimulaven també l'ensitjament del raigràs:

«els pagesos grossos van començar aixís, a fer silos que deien, varen començar aixís a 
fer raigràs, a portar-lo en una pila tapat, ben tapat, i d'allò en deien un silo. Encara 
ara es fa això, eh.  Llavorens sí,  ha d'estar ben tapat,  sinó,  com que allò fermenta,  
llavors diu que es podreix. Ha d'estar ben tapat amb uns toldos, ben tapat. [...] Primer 
van començar a dir: “prova-ho en aquell  camp, només fes aquell  camp”; l'altre va  
començar a fer una miqueta més, i ara, és clar, com que són aquests 4 o 5 pagesos no  
fan res més que només  ensilar,  que diguéssim, el raigràs; o en deixen una part per  
segar, fent bales d'aquestes grosses. És molt diferent».606

Tenim un exemple clar d'aquesta deriva lletera de les explotacions pageses en la 

història de vida del senyor P., aleshores pagès propietari,  qui també anà augmentant 

progressivament la seva cabana bovina i la seva dedicació al raigràs:

«la qüestió de fer naps al menos es va deixar quan va venir el raigràs; que els naps, és  
clar,  sembraves  naps  en  un  camp,  normalment  els  vies de  cavar,  saps,  neteja'l-se,  
cava'l-se, i si era massa espès esclari'l-se una mica perquè... Et portava una feina. A  
l'hivern anaves a arrencar els naps i allò ja estava, la collita ja estava.  Llavorens va  
venir el raigràs! Que és una cosa que només es  via de sembrar,  [...] i el  raigràs el  
segaves un cop en verd ara a la tardor, [...] i a la primavera tornava a créixer; torna a  
créixer, ara ho fan igual. Perquè el raigràs hi ha gent que, hi ha pagesos que el seguen  
3 vegades. Primer l'ensilen; si ha crescut bé allà abans de nadal, llavors si la bonança  
ho don, cap allà al febrer el tornen a ensilar, i ara ja han segat [principi d'estiu], ara sí  
ja està.  [...] Va sortir el raigràs que era molt bona cosa pel bestiar; i abans això de  
naps i raves i aquestes coses...  [...] Les vaques en quadra i en un estable que els hi  
donaves menjar per dalt lo que volguessis; abans nosaltres hasta els viem fet sortir en  
unes grans prades que tenim a pasturar, però després això de pasturar també es va  
acabar. L'asunto de donar menjar a les vaques ja es va arreglar bé ja, perquè llavorens 
vàrem fer una quadra que mira: el remolc a davant, i del remolc a l'estable, i en aquells  
forats i així, anar menjant. Després van sortir les màquines de munyir, que no havíem  
pas d'estar  aixís. [...] Anaves a posar les  pezoneres a cada vaca. Això sí! No era pas  
una sala de munyir com tenen ara, eren màquines de munyir que posaves de vaca en  
vaca, primer una, després l'altra i aixís. La màquina de munyir [la vam comprar] devia 
ser poder l'any 65 o 70 o aixís, sí. La gent llavorens posava uns pots allà; llavorens ens  
van posar la mateixa fàbrica ens va posar un refrigerador, que anava amb aigua, i  
ficaves els gerros de llet allà perquè poguessin venir cada dos o tres dies; teníem allà  
30 o 40 gerros, perquè tinguéssim per anar posant. I venia la ATO, nosaltres fèiem la  
ATO. [...] Nosaltres la RAM no n'havíem fet mai. Venien de Barcelona, s'emportaven la  
llet en aquells pots i ja estava. I vam acabar així nosaltres, fent llet  aixís.  [...] Si no 
podies fer una mica de llet cada mes, era el negoci que hi havia per les cases de pagès  

605 Ibid. Min. 8:40-9:00.
606 Ibid. Min. 1:01:20-1:02:50.
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al final. Al final era la llet. I ara també; els que han quedat, també és la llet. Han de ser  
granges i tot se'ls hi acaba, el negoci tot és la llet. I una de 5000 litros, l'altra n'ha de  
fer 1000 litros; a mils litros has de fer! Perquè diuen que si no, hi perden. [...] Abans 
teníem a casa poder 6 o 7 vaques i ara ja havíem arribat a tenir-ne 25, per tenir més  
bestiar per tenir més llet, perquè al final de tot era la llet que donava. També fèiem  
créixer vedells, que també rendia una mica. Si era un vedell així que dèiem que era un  
mascle, el guardàvem i el fèiem créixer a base de pinso i mira; aquell vedell allavorens 
no me'n recordo a quin preu se pagava, però hi vien vedells que feien 200 quilos, 250  
quilos nets. També rendia una mica la carn».607

En conclusió, diríem que Maçanet de la Selva, a diferència d'altres pobles, no 

pateix  un  procés  de  desagrarització  tan  acusat,  i  que  l'agricultura  que  sobreviu  al 

franquisme ja no té gaire a veure amb la de trenta anys enrere: s'ha convertit en una 

agricultura mecanitzada, i ha reduït la importància del cereal per entregar-se al conreu 

de farratgeres que es destinaran a l'aliment d'un bestiar de granja.

607 Ibid. Min. 1:37:00-1:43:30.
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5.13. Osor

Osor  és,  com  Arbúcies,  un  municipi  essencialment  forestal,  la  complicada 

orografia del qual no permet l'existència de terres de conreu més enllà de les parcel·les 

situades a l'entorn de la riera d'Osor, on també es concentra el nucli urbà. L'evolució 

econòmica i demogràfica de la població seguirà un procés anàleg al de municipis de 

naturalesa semblant, com ara la seva veïna Susqueda o Sant Miquel de Cladells: abandó 

progressiu dels seus habitants i de la seva agricultura,608 sense adopció de cap model 

econòmic alternatiu; de fet, les mines d'Osor, que també eren seu d'un petit nucli de 

població,  cessen definitivament  la seva activitat  el  1979, per esgotament del  filó de 

mineral.609

608 1174 el 1940; 482 el 1981. Font: Institut Nacional d'Estadística. Sèries històriques de població.
609 SOLÉ, R. “Cierre a las minas de blenda de Osor (Gerona)”.  El País.  Madrid: Grupo Prisa, 2  

d'octubre de 1979.
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Gràfic 5.13.1. Superfície conreada a Osor (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 77.
1957: Catastro de la Riqueza Rústica (1957). Término de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Hisenda. Sign. 5408.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut Nacional 
d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



El progressiu abandó del municipi és fàcilment constatable en els gràfics. En 

qüestió de 30-40 anys, la superfície conreada es redueix fins a l'entorn d'una cinquena 

part  del  que  havia  estat,610 i  l'estructura  en  la  distribució  de  conreus  es  manté 

pràcticament  intacta  tot  al  llarg  d'aquest  període:  predomini  del  cereal  de  boca, 

complementat  amb la  patata  i  la  mongeta.611 No hi  ha cap alteració significativa en 

l'agricultura tradicional del municipi, més enllà de la pèrdua de presència de la patata. A 

més,  el  gràfic  5.13.3  sobre  caps  de  bestiar  és  clarament  indicatiu  d'aquest  abandó: 

desapareix l'explotació d'ovins, sempre associada a un tipus de ramaderia de muntanya 

força tradicional, i al mateix temps es manté estancat el nombre de caps de bestiar de 

bovins i porcins, amb un lleuger repunt dels primers a partir dels vuitanta.612

610 Veure gràfic 5.13.1. Pàg. 227.
611 Tal com es pot apreciar al gràfic 5.13.2. Pàg. 228.
612 Veure gràfic 5.13.3. Pàg. 229.
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Gràfic 5.13.2. Distribució per grups de cultius de la superfície conreada a Osor.
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En aquest context, no és d'estranyar que la  Hermandad local portés una vida 

considerablement  vegetativa:  organitzar  anualment  la  festa  en  honor  a  Sant  Isidre 

(missa, orquestra i ball), gestionar la contribució rústica, assegurar algunes subvencions 

i distribucions d'adobs, i administrar la seguretat social pagesa. Donat que la pràctica 

totalitat de superfície municipal és de bosc, el 1963 la Hermandad constituïa, per ordre 

circular  de  la  COSA,  el  seu  propi  Servicio  Local  de  Prevención  y  Extinción  de  

Incendios Forestales, sufragat pels propietaris forestals.613

613 Libro de Actas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Osor. Arxiu Comarcal de 
la Selva. Fons Municipal d'Osor. Sign. 365.

229

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1946 1949 1962 1982

Gràfic 5.13.3. Nombre de caps de bestiar a Osor.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Osor. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut Nacional 
d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



5.14. Riells i Viabrea

Riells era un municipi conformat per agregació de masos dispersos. El poble no 

començaria a tenir realment nuclis de població importants fins a partir dels setanta. A 

més, tot i ser un municipi de considerable extensió, la seva major part (en la cara que 

toca a Arbúcies i  Sant Feliu de Buixalleu) presenta una orografia complicada i  està 

coberta de bosc. Així que la vessant agrícola del municipi es concentra en la zona de 

vall a tocar amb Hostalric i la Tordera.

En termes generals, a Riells es reprodueix el patró d'altres pobles d'agricultura 

de secà i de població dispersa: poca terra conreada; predomini del blat combinat amb 
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Gràfic 5.14.1. Evolució dels diferents grups de conreus a Riells i Viabrea (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Riells y Viabrea. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
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Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



tubercles com els naps farratgers, la carbassa i la patata; i creixent desagrarització amb 

el trànsit cap a la modernitat. El gràfic 5.14.1 mostra com aquest procés d'abandó del 

camp es produeix durant els setanta, i amb ell es perd la relativa presència qua havien 

tingut els fruiters, els hortícoles, els llegums i, fins i tot, la patata.614 Les escasses 50 ha 

que  es  conreen  el  1981  estan  dedicades  majoritàriament  a  farratgeres  pratenques, 

segurament per abastir o complementar la dieta d'una certa cabana ramadera (boví i oví) 

que s'ha mantingut estancada en nombre durant els seixanta i setanta.615

Com  ja  es  veu  en  la  fotografia  del  vol  IRYDA,616 els  habitatges  de  nova 

construcció i les urbanitzacions van guanyant terreny tant a la massa boscosa com als 

614 Veure gràfic 5.14.1. Pàg. 230.
615 Com es pot apreciar al gràfic 5.14.2. Pàg. 231.
616 Veure fotografia 5.14.2. Pàg. 378.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Riells y Viabrea. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Riells y Viabrea. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
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1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



camps, en un procés que no faria més que accentuar-se durant els vuitanta i noranta fins 

al punt de convertir el municipi en una població dormitori, i la seva agricultura en un 

petit reducte d'horts familiars i de camps arraconats a les afores del poble. Si no hagués 

estat per l'actiu de situació (proximitat a les zones industrials de Sant Celoni i el Vallès, 

Sant Feliu de Buixalleu i Hostalric), el poble hauria tendit també a despoblar-se, i el seu 

destí hauria estat similar al d'Osor o Sant Miquel de Cladells, per exemple.

5.15. Riudarenes

Riudarenes concentra la seva zona agrícola en l'extrem que toca a Santa Coloma 

de Farners i Sils. A semblança de Sils, i de forma bastant accentuada, l'agricultura de 

Riudarenes també caracteritza el seu canvi en el sentit d'impulsar les farratgeres i les 

indústries  làcties  i  càrnies  de  porcí.  De  fet,  el  farratge  va  copant  gradualment  una 

superfície conreada major en relació als altres cultius, fins a situar-se a cotes pròximes 

al  70% durant  1981.617 Aquest  farratge,  però,  té  ja  poc a  veure amb les  farratgeres 

tradicionals; en efecte, com veiem al gràfic 5.15.6, durant els seixanta l'ordenació dels 

conreus farratgers pateix un tomb radical des dels tubercles (naps) cap al cereal-pinso i 

les pratenques polifites, mantenint l'alfals i el raigràs una presència considerable, tot i el 

seu creixement més aviat tímid en comparació amb poblacions veïnes.618 A més, entre 

els darrers anys dels seixanta i els primers setanta el blat pateix una reducció de l'entorn 

del 80% de la seva superfície dedicada només compensada per l'augment del cultiu de 

617 Veure gràfic 5.15.2. Pàg. 234.
618 Veure gràfic 5.15.6. Pàg. 238.
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blat de moro, ordi i sorgo, també utilitzats per a l'elaboració de pinsos.619

El quadre 5.15.1 reuneix les principals subvencions cedides a la Hermandad de 

Riudarenes per diferents organismes del règim, com ara la Jefatura Agronómica i el seu 

Servicio de Mejora Forrajera y Pratense o el SENPA. Les línies de finançament del 

règim estan clares, i van en el mateix sentit que el canvi en l'ordenació de conreus que 

acabem  de  descriure:  es  busca  impulsar  les  farratgeres  i  les  pratenques,  sobretot 

subvencionant-ne els adobs, i també compensar la reducció de superfície de blat amb la 

dedicació al blat de moro i el sorgo. També l'objecte d'aquest finançament és clar: els 

beneficiats són sempre més o menys els mateixos, els agricultors que tenen una finca 

suficientment gran i especialitzada, i per tant rendible a ulls de la nova agricultura.620

619 Com es pot comprovar al gràfic 5.15.5. Pàg. 237.
620 Veure quadre 5.15.1. Pàg. 379.
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Gràfic 5.15.1. Superfície conreada a Riudarenes (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Riudarenas. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Riudarenas. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1955: Catastro de la Riqueza Rústica (1955). Término de Riudarenas. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Hisenda. Sign. 5419.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Riudarenas. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut Nacional 
d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



És  també  a  partir  de  finals  dels  seixanta  que  despunta  el  creixement  de  la 

maquinària agrícola, d'entre la que destaquem els tractors i les munyidores mecàniques, 

lligades a la instal·lació de granges.621 És el sector porcí, però, el que domina la granja a 

Riudarenes, amb uns 4000 caps de bestiar el 1982.622 Durant el procés, alguns cultius 

amb tradicional  presència en la  població,  com els  llegums o les  patates,  tendiran  a 

perdre importància,  mentre que altres com el vímet,  que havia tingut un cert  repunt 

durant els cinquanta, acaben per desaparèixer.623 Val a dir, però, que aquest trànsit cap a 

la modernitat té un caràcter més tímid del que podria haver estat a Sils: tant la superfície 

total  conreada624 com  el  nombre  d'habitants  al  poble  es  mantenen  en  unes  xifres 

621 Veure gràfic 5.15.4. Pàg. 236.
622 Com es pot veure al gràfic 5.15.3. Pàg. 235.
623 Veure gràfic 5.15.7. Pàg. 240.
624 Veure al respecte el gràfic 5.15.1. Pàg. 233.
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Gràfic 5.15.2. Distribució de la superfície conreada a Riudarenes.
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estancades tot al llarg del franquisme.625

La Hermandad de Riudarenes fou una de les més actives i ben valorades de la 

comarca. Disposava al seu si de diversos grups i seccions; vegem-ho. En primer lloc, 

destaca la formació, el 1950 amb reglament aprovat el 1953, del  Grupo Sindical de  

Colonización  nº  405,  creat  entre  diferents  pagesos  de  parcel·les  disseminades  pel 

municipi per a la «mejora de electrificación para alumbrado de masías en número de  

39 y de diez pozos para mejora de regadío en extensión aproximada de 1.500 Ha.». 

Com es  pot  veure,  les  obres  són  d'una  envergadura  considerable;  a  la  pràctica,  es 

pretenia solucionar d'una vegada per totes el problema de l'accés tant a llum com a aigua 

625 De 1145 habitants el 1940 a 1102 encara el 1991. Font: Institut Nacional d'Estadística. Sèries  
històriques de població.
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Gràfic 5.15.3. Nombre de caps de bestiar a Riudarenes.
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de la majoria de terres i masies escampades pel terme. Sense la possibilitat d'agrupació 

que els pagesos van trobar en la Hermandad era dubtós que una obra d'infraestructura 

tal arribés a bon port: el pressupost de l'obra ascendia a 526.200,40 pessetes, de les 

quals l'Instituto Nacional  de Colonización,  en el  marc de les ajudes de colonització 

d'interès local, en va finançar (contracte de 1954), en règim de «anticipo reintegrable  

sin interés», 210.480, el 40%. El 1956 les obres estan acabades i el Grupo Sindical de  

Colonización n'aixeca  acta  de  rebuda.  Anys  més  tard,  el  1964,  el  règim  va  voler 

reconèixer l'acció del Grupo concedint-li la medalla commemorativa del 25è aniversari 

de la creació de l'INC.626

En segon lloc, La Hermandad de Riudarenes constitueix el 1960 una Sección de 

Crédito Agrícola pròpia, la qual aconsegueix el 1960 un crèdit de 500.000 pessetes al 

626 Acta,  proyecto  y  memoria  de  electrificación  de  pozos  y  masías  del  Grupo  Sindical  de  
Colonización nº 405 de Riudarenas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de 
Riudarenes. Sign. 16.
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Gràfic 5.15.4. Maquinària agrícola existent a Riudarenes.

Motocultors

Tractors

Recol·lectores

Segadores

Sembradores

Trilladores

Motors i bombes de reg

Desgranadores blat de moro

Munyidores

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Maquinaria agrícola existente en el Término. Censo de maquinaria en uso. Maquinaria agrícola y motores 
existentes. Maquinaria agrícola en uso existente en el Término. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 23.



2,75% anual, concedit pel Servicio Nacional de Crédito Agrícola, i el 1966 un altre del 

Banco de Crédito Agrícola per valor de 460.000 pessetes també al 2,75%. La Sección 

cediria després aquests diners en crèdit als afiliats de la Hermandad.627

En tercer lloc, el 1965 es crea, també dins de la  Hermandad, una  Agrupación 

Sindical de Explotación en Común de Trigo, destinada a posar en comú el cultiu de les 

parcel·les bladeres dels seus associats, i a recórrer a les ajudes i subvencions que l'estat 

cedia per aquest concepte. En la campanya 1965-1966 la  Agrupación té en cultiu 63 

hectàrees i disposa de dos tractors; i el 1967 la Jefatura Agronómica concedeix als 35 

agricultors  de  la  Agrupación un total  de  67.680 kg.  d'adobs.628 Aquesta  Agrupación 

s'emmarca en la política del règim de promoció de l'agricultura de grup com a forma 

627 Sección  de  Crédito  Agrícola  de  la  Hermandad  Local  de  Riudarenas.  Reglamento.  Créditos  
concedidos. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 21.

628 Agrupación Triguera. Acta de constitución. Abonos concedidos. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons 
de la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 21.
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Gràfic 5.15.5. Evolució de la superfície ocupada pels cereals a Riudarenes (ha).
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moderna d'explotació bladera; davant la perspectiva de l'excedent i la necessitat creixent 

de capital per a l'explotació del cereal, l'associació sembla la forma més viable de fer  

rendible el blat. A més, com veiem al gràfic 5.15.5, la creació de l'Agrupación Sindical 

coincideix  amb el  moment  de  reducció  dràstica  de  la  superfície  dedicada  al  blat  a 

Riudarenes, i hem de pensar en ella com una de les eines a disposició del règim per a 

gestionar la reordenació de conreus.629

En quart lloc, a semblança de l'activitat del Grupo Sindical de Colonización, es 

constitueix el 1967 un  Grupo de Fincas Forestales dins de la  Hermandad que té per 

objectiu la creació d'una xarxa de camins transitables per automòbils (fins aleshores les 

finques eren només accessibles a carro) en un grup de finques de 8 propietaris de bosc 

de cara a facilitar les tasques de desbrossament i de fer servir els camins a mode de 

629 Veure gràfic 5.15.5. Pàg. 237.
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Gràfic 5.15.6. Evolució de la superfície ocupada per les farratgeres a Riudarenes (ha).
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tallafocs. La Hermandad elabora el projecte i tramita la subvenció: 184.803,92 pessetes 

pressupostades; 46.200,98 pessetes subvencionades, el 25%.630

En  cinquè  lloc,  el  1976  es  constitueix  en  la  Hermandad un  segon  Grupo 

Sindical de Colonización, aquest cop no per a la millora d'infraestructures sinó per a la 

explotació ramadera en comú del porcí, en ple auge de la indústria càrnia. El Grupo el 

formaren tres socis (obert a ampliacions), que van aportar 84,4 ha de terreny (4,4 en 

propietat i 80 en arrendament), 4.280 caps de porcí per a cria i engreix, 60 caps de boví, 

i 15.000 aus; en aquests terrenys, els socis gestionaven 6 granges (4 en propietat i 2 en 

arrendament), i la resta d'extensió era dedicada al boví en pastura. El  Grupo tenia, en 

base a aquesta situació de partida, els següents objectius: 1- Integració de les granges, 

juntes les quals formarien un circuit tancat i integral de cria, recria i engreix de porcí. 2- 

L'entrecreuament de races porcines fins aleshores existents en les 6 granges individuals 

a fi d'aconseguir un híbrid selecte per a la producció de carn de qualitat. 3- Construcció 

d'una  setena  granja  per  a  l'engreix  d'aquest  porc  selecte,  sobre  un  pressupost  de 

6.500.000 pessetes. 4- Adquisició de nou bestiar per valor de 2.000.000 de pessetes. 5- 

Si  el  projecte  resultava  viable,  la  construcció  d'una  fàbrica  de pinsos  pròpia.  6-  Es 

preveia la producció anual de 550.000 kilos de carn de porcí, 9.000 kilos de carn de 

boví i 110.000 pollastres, tot per un valor de 61.570.000 pessetes.631 Si ens fixem en el 

gràfic  5.15.3,  veiem com la  importància  d'aquest  Grupo no  pot  ser  menystinguda, 

perquè els caps de porcí que en formen part són la pràctica totalitat dels porcs presents 

630 Memoria descriptiva de los trabajos de mejora a realizar en “Grupo de Fincas Forestales” sitas 
en el término municipal de Riudarenas, província de Gerona. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de 
la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 23.

631 Expediente relativo a la constitución de un Grupo Sindical de Colonización para la explotación en  
común de un círculo cerrado de ganado porcino. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra 
Agrària de Riudarenes. Sign. 24.

239



al municipi.632

Amb  les  ajudes  a  farratgeres  i  amb  la  possibilitat  d'associació  professional 

corporativa en la Hermandad de què va gaudir l'empresariat, el règim va ser capaç de 

posar en marxa un negoci, en aquest cas el de les càrnies, que gaudiria de bona salut  

durant dècades, i encara ara existeixen importants indústries càrnies i d'embotits a la 

població de Riudarenes.

A més, la Hermandad tenia un servei de magatzem per a l'abastiment de llavors i 

adobs,  un  carro  herbicida  de  1959,  i  es  dotà  el  1962  d'una  bàscula  pública.633 La 

Hermandad es construí un edifici propi el 1964 per donar cabuda a aquests serveis. 

L'edifici  constava  de  dos  magatzems,  una  sala  d'actes,  i  dos  habitatges  de  renda 

protegida en el primer pis. El cost de la seva construcció ascendí a 931.751,92 pessetes, 

632 Veure gràfic 5.15.3. Pàg. 235.
633 Memorias de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Riudarenas (1961, 1962).  

Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 01.
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Gràfic 5.15.7. Evolució de la superfície ocupada pels altres cultius a Riudarenes (ha).
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de les quals l'Instituto Nacional de Colonización, el  Servicio Nacional del Trigo i  la 

Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri en 

subvencionaren 374.264, el 40%.634 L'edifici fou inaugurat pel règim amb la màxima 

pompa  possible,635 i  amb  la  presència  de  nombroses  autoritats  (president  de  la 

Diputació,  Delegado Provincial de Sindicatos, president de la COSA,  Jefe Provincial 

del SNT, i el Cabildo de la Hermandad en ple), que pronunciaren discursos exaltant les 

virtuts  del  sindicalisme agrari  espanyol  i  de  la  pau  i  el  desenvolupament  econòmic 

aconseguit per Franco.636

5.16. Riudellots de la Selva

Riudellots, un petit municipi situat al cor de la plana gironina, no podia ser aliè a 

la tendència manifestada en els pobles que el circumden. La ramaderia ja jugava als 

quaranta un paper important, amb forta presència de bovins i porcins, i una dedicació a 

farratge de l'entorn del 50% (alfals, ordi, civada, tubercles). Els altres grans cultius en la 

població, el blat, la civada i el blat de moro, mantenen la seva importància amb el pas de 

les  dècades,637 sobretot  per  causa  de  l'esforç  que  en  fan  els  seus  conreadors  per 

mantenir-los: el 1963 es constitueix un Grupo Sindical de Colonización, en el si de la 

634 Proyecto  de  Almacén-Granero  de  la  Hermandad  Sindical  de  Labradores  y  Ganaderos  de  
Riudarenas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 01.

635 Veure'n instantànies en les fotografies 5.15.3 i 5.15.4. Annex 7.3. Pàg. 380-381.
636 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SINDICATOS – GERONA. “Bendición e inauguración del  

servicio de agua potable y del  Almacén-Granero de la  Hermandad Sindical  de Labradores  y  
Ganaderos  en  Riudarenas”.  Boletín  Sindical.  Núm.  167.  Girona:  Delegación  Provincial  de  
Sindicatos, juny de 1964. Pàg. 12-16. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de 
Riudarenes. Sign. 01.

637 Veure gràfic 5.16.2. Pàg. 243.
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Hermandad,  «para  el  cultivo  comunitario  de  trigo,  juntamente  con  unos cuantos  

agricultores de la vecina Hermandad de Cladas de Malavella cuyos productores sus  

fincas son colindantes con este término municipal».638

Tot i que la superfície conreada es manté força invariable,639 el principal canvi en 

l'agricultura del municipi vindrà de l'accentuació de la seva vocació lletera i ramadera: 

bovins  i,  amb  diferència,  porcins  registren  en  qüestió  de  20  anys  un  creixement 

espectacular.640 Tant és així, que la Hermandad està buscant, l'any 1959, la creació d'una 

638 Libro de Actas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Riudellots de la Selva. 
Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudellots de la Selva. Sign. 1. Pàg. 42.

639 Com es pot comprovar en el gràfic 5.16.1. Pàg. 242.
640 Veure gràfic 5.16.3. Pàg. 244.
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Gràfic 5.16.1. Evolució de la superfície conreada a Riudellots de la Selva (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1957: Catastro de la Riqueza Rústica (1957). Término de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri 
d'Hisenda. Sign. 5420.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de 
Girona. Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Cooperativa  lletera.641 Tot  i  que la  iniciativa  no sembla  prosperar,  el  cert  és  que  la 

preocupació  lletera  és  evident:  Riudellots  hauria  sabut  aprofitar  la  seva  tradició 

farratgera i ramadera per fer el salt cap a una ramaderia de granja basada en la llet i,  

sobretot,  en  la  carn  de  porcí,  i  cap  a  una  agricultura  mecanitzada  i  adaptada  a  les 

farratgeres modernes.

Tenim  poca  informació  de  la  Hermandad de  Riudellots,  tot  i  ser  un  cas 

interessant. És evident que l'auge de la ramaderia de granja en aquesta població no és 

aliè  a  la  tendència mostrada en  tots  els  altres  pobles  de la  plana  gironina.  Hem de 

pensar,  doncs,  que  a  Riudellots  el  règim estaria  desenvolupant  una  política  agrària 

semblant  a  la  de,  per  exemple,  Riudarenes,  en  el  sentit  d'estimular  mitjançant 

subvencions els conreus farratgers pratencs, i de promoure l'associacionisme agrari, en 

641 Libro de Actas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Riudellots de la Selva . 
Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudellots de la Selva. Sign. 1. Pàg. 21.
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Gràfic 5.16.2. Distribució per grups de cultiu de la superfície conreada a Riudellots de 
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



GSC o Agrupaciones, per a l'augment i la millora de la cabanya ramadera.

5.17. Sant Feliu de Buixalleu

Sant Feliu de Buixalleu, un dels pobles de més extensió de la comarca, té una 

morfologia  semblant  a  la  de  Riells  i  Viabrea:  població  de  muntanya  i  orografia 

complicada; municipi format per agregació de masos dispersos i per annexió dels antics 

pobles de Grions i Gaserans; i agricultura concentrada en la vessant que dóna a la plana 

d'Hostalric i al riu Tordera, així com en parcel·les disseminades a les ribes de la riera 

d'Arbúcies, que travessa la població.
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Gràfic 5.16.3. Nombre de caps de bestiar a Riudellots de la Selva.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Riudellots de la Selva. Arxiu Històric de Girona. 
Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per 
municipis.



A diferència de Riells i Viabrea, però, Sant Feliu de Buixalleu havia estat sempre 

un poble de base agrícola i  de considerable importància ramadera,  i  no sembla que 

durant el franquisme perdi aquesta condició; o en tot cas, la desagrarització del municipi 

començaria tardanament, segurament a partir de la transició.642

Si  ens  fixem en  les  dades  que  ens  aporten  els  mapes  agrícoles,  veiem una 

activitat realment complexa i diversificada: cereals (blat, blat de moro, ordi, civada), 

llegums,  tubercles  i  hortícoles  de  tot  tipus,  tot  i  que  amb predomini  de  la  fava,  la 

mongeta, i la patata, i en menor mesura la síndria i el meló; i, lligats amb l'activitat 

ramadera,  cultius  importants  d'alfals,  tramús,  raves,  carbassa  i  cereals  destinats  a 

farratge, com l'ordi, la civada o el blat de moro.643

642 Veure gràfic 5.17.1. Pàg. 245.
643 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Feliu de Buixalleu . Arxiu Històric 
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Gràfic 5.17.1. Superfície conreada a Sant Feliu de Buixalleu (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1955: Catastro de la Riqueza Rústica (1955). Término de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Hisenda. 
Sign. 5424.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Si  Sant  Feliu  manté  viva  i  variada  l'activitat  agrícola  i  ramadera  durant  el 

franquisme, què canvia dels quaranta als setanta? Al·legaríem 3 importants factors de 

canvi: augment de la importància relativa de les farratgeres en detriment del cereal;644 

augment del nombre de caps de bestiar de porcí645 i de la seva importància relativa en 

detriment  del  boví  i  l'oví;646 i,  un  cop més,  homogeneïtzació  de  les  parcel·les,  que 

denota una clara mecanització del treball agrícola i una especialització dels conreus.647 

Són, evidentment, tres factors entrelligats, i apunten al fet que Sant Feliu de Buixalleu 

està, així com Maçanet, també decantant-se per la ramaderia intensiva de granja.

de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
644 Veure gràfic 5.17.2. Pàg. 246.
645 Veure gràfic 5.17.3. Pàg. 247.
646 Veure gràfic 5.17.4. Pàg. 248.
647 Veure i comparar sèries fotogràfiques 5.17.1 a 5.17.6. Pàg. 384-386.
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Gràfic 5.17.2. Distribució dels diferents grups de conreus a Sant Feliu de Buixalleu.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
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En conjunt podríem dir de Sant Feliu de Buixalleu el mateix que de Maçanet i de 

la resta de pobles a tocar de la zona de plana de la Selva: lluny de desagraritzar-se, el  

municipi aconsegueix modernitzar la seva dedicació al sector primari, sobretot gràcies a 

una ramaderia de granja dedicada al porcí, a la mecanització, i a la deriva farratgera dels 

conreus, i en qüestió de 30 anys l'adopció i la posada en pràctica de la nova agricultura 

semblen  un  fet.  D'aquesta  manera,  Sant  Feliu  de  Buixalleu,  un  poble  eminentment 

muntanyós,  va  ser  capaç  de,  si  no  evitar,  almenys  sí  retardar  el  despoblament  i  la 

desagrarització,  i  va ser  capaç de reconduir  un actiu  en farratge i  bestiar  de què ja 

disposava en una activitat econòmica rendible.
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Gràfic 5.17.3. Nombre de caps de bestiar a Sant Feliu de Buixalleu.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
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de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



No tenim dades seriades sobre la  Hermandad de la població, ni del paper que 

hauria  jugat  en  aquest  procés,  però,  a  la  llum  dels  exemples  dels  altres  pobles 

circumdants (on el procés de canvi és semblant), podem dir que la  Hermandad hauria 

estat estimulant i vehiculant el canvi agrícola a través de crèdits, subvencions, xerrades i 

iniciatives culturals com ara els concursos de tractoristes.648

5.18. Sant Hilari Sacalm

Sant Hilari Sacalm seguiria un desenvolupament anàleg al de la seva població 

veïna  d'Arbúcies,  de  qui  també comparteix  unes  característiques  físiques  semblants. 

648 Veure'n, a tall d'exemple, un dels cartells a la imatge 5.17.1. Pàg. 387.

248

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1946 1949 1962 1982

Gràfic 5.17.4. Importància relativa dels diferents grups de bestiar a Sant Feliu de Buixalleu.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Feliu de Buixalleu. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
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Com podem veure en les fotografies del vol americà,649 en un poble situat enmig d'una 

tan complicada orografia i rodejat exclusivament per bosc:

«todas las tierras de labor se hallan situadas en las vertientes y pequeñas llanuras del  
término,  muy  discontinuas  y  divididas  en  bancales  por  lo  accidentado,  abrupto  y  
montañoso del terreno».650

La principal riquesa agrícola de la població, deixant de banda la dedicació al 

bosc, eren el blat i la patata, a més de plantes farratgeres (naps) per a una ramaderia 

tradicional que ja durant els quaranta mostrava símptomes de clara recessió. Sant Hilari 

Sacalm:

«no cuenta con suficientes pastos,  principalmente por lo que toca al  ganado lanar.  
Para unas y otras clases de ganado, deben importarse forrajes para el complemento de  
alimentación del mismo. [...] Se nota una marcadísima tendencia en su disminución [del 
ganado] ante los sendos inconvenientes en la obtención de piensos y forrajes para su  
manutención, de tal forma que en la actualidad estas colonias reducen en lo posible sus  
existencias».651

I a l'acabar la dècada, quan la reducció de caps de bestiar ja havia estat notable, 

es continuava insistint:

«en  lugar  de  aumentar  la ganadería,  va  cada  día  en  cierta  baja  debido  a  las  
dificultades en los piensos forrajeros que la actual persistente y tenaz sequía no permite  
obtener en nuestros cultivos, desprendiéndose los productores del ganado que no les es  
necesario para sus explotaciones agrícolas».652

Més enllà del recurs retòric a la tenaz sequía, el cert és que l'activitat ramadera 

del municipi tenia un caràcter plenament tradicional, de complement de l'agricultura, i 

segurament s'havia sobreestimat la capacitat ramadera d'una població en què l'abrupte 

terreny feia difícil l'existència de pastures naturals. Fins a cert punt, la disminució del 

nombre de caps de bestiar, sense la possibilitat d'augmentar la producció farratgera, era 

649 Veure sèrie fotogràfica 5.18.1 – 5.18.3. Pàg. 388-389.
650 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Hilario Sacalm. Informe General. 

Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
651 Íd.
652 Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de San Hilario Sacalm. Informe General. 

Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
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lògica.  Les dificultats comercials pròpies dels quaranta per a l'adquisició de farratge 

haurien fet la resta.

Per  les  característiques  que  presenta  Sant  Hilari  i  per  la  seva  situació 

agropecuària durant els quaranta, sembla que la població tenia dues vies d'evolució al 

respecte: o bé el poble tendia a l'abandó (a l'estil d'Osor o Sant Miquel de Cladells), o bé 

tendia a desagraritzar-se per centrar la seva activitat econòmica en els sectors secundari 

i terciari; la via de la modernització agrària, en el sentit de la seva quasi veïna Sant Feliu 

de Buixalleu, es mostra pràcticament impossible per les mateixes raons que ho eren a 

Arbúcies, és a dir la difícil mecanització d'un terreny escarpat, i les dificultats per a la 

producció farratgera moderna i per al seu correlatiu establiment de granges.

Els gràfics i les fotografies són prou clars al respecte: el poble creix, l'urbanisme 

250

0

100

200

300

400

500

600

700

1946 1949 1973 1981

Gràfic 5.18.1. Superfície ocupada pels diferents conreus a Sant Hilari Sacalm (ha).
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es menja els terrenys agrícoles,653 la superfície conreada es redueix en quasi un 50% en 

30 anys, la ramaderia, tot i el repunt del porcí a partir dels setanta, ja no recupera la seva 

importància,  emportant-se  la  pitjor  part  el  cabrum i  l'oví  per  a  llana,654 els  sectors 

ramaders més tradicionals, i no hi ha cap canvi important en l'ordenació de conreus, més 

enllà d'un repunt de la patata en detriment tant dels cereals com del farratge.655

El poble es desagraritza, però creix;656 el centre de gravetat es trasllada cap a una 

nova indústria relacionada amb la fusta i, més tardanament, cap al turisme rural. Com a 

Arbúcies, l'agricultura que subsisteix manté un cert caràcter tradicional. L'únic element 

de modernització està marcat, com hem vist, per la instal·lació de granges porcines.

653 Veure les fotografies de l'IRYDA i comparar amb el vol americà: 5.18.4 – 5.18.6. Pàg. 389-390.
654 Veure gràfic 5.18.2. Pàg. 251.
655 Veure gràfic 5.18.1. Pàg. 250.
656 2600 habitants el 1940; 4321 el 1981. Font: Institut Nacional d'Estadística. Sèries històriques de 

població.
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Gràfic 5.18.2. Nombre de caps de bestiar a Sant Hilari Sacalm.
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5.19. Sant Miquel de Cladells

Sant Miquel de Cladells, entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, és 

un  altre  d'aquells  pobles  que  desapareix.  Format  també  per  agregació  de  masos 

dispersos, i ocupat tot ell per massa boscosa i muntanyosa, es dedicava principalment a 

una agricultura de tipus  absolutament  tradicional  en zones  discontínues  de clarianes 

guanyades al bosc.657 El resum descriptiu que s'afegia al mapa de la CGAT del 1949 era 

molt clar al respecte:

«el  carácter  del  término es  eminentemente  montañoso.  [...] No existe  un núcleo de  
población,  viviendo todos los vecinos diseminados y a considerables distancias que  
deben recorrer por terrenos abruptos, con pendientes extremadamente pronunciadas y  
en muchos casos sin un camino propiamente establecido».658

I continua explicant quines son les principals fonts de riquesa: algun ramal que 

aconsegueixen portar de la riera de Santa Coloma cap a petits regadius,  plantacions 

disseminades de pomeres en les zones de pradera, i algun ramat boví i oví,  «si bien 

sería expuesto explotarlo en su capacidad máxima por la inseguridad de los pastos  

necesarios»;  a  més,  tot  el  treball  és  manual,  «no  existiendo  ninguna  clase  de 

maquinaria».659

El  mapa  agrícola  presenta  així  mateix  un  aspecte  molt  tradicional:  forta 

importància del blat; patata, mongeta; raves, naps i cols farratgeres; i una llista variada, 

però  quantitativament  poc  important,  d'hortícoles  de  complement  de  dieta,  com ara 

enciam, escarola, meló, síndria, tomàquet o pebrot.660

657 Veure fotografia 5.19.1. Pàg. 391.
658 Mapa  Nacional  de  Abastecimientos  (1949).  Municipio  de  San  Miguel  de  Cladells.  Informe  

General. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports.  
Sign. 77.

659 Íd.
660 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Miguel de Cladells. Arxiu Històric 

de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
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Donat l'aïllament del poble i dels seus diferents masos entre si, i donades les 

característiques de l'agricultura practicada, podem afirmar que en essència es practicava 

una  agricultura  d'autosubsistència,  amb  importància  del  cereal  i,  al  mateix  temps, 

presència considerable de lleguminoses, hortícoles, tubercles i vinya.661 El mateix passa 

amb  la  ramaderia:  els  caps  de  bestiar  de  boví  i  porcí  tradicionalment  presents  al 

municipi tendeixen a reduir-se amb el  temps,  i  només hem de destacar  una tardana 

aparició de la ramaderia de l'oví.662

Era  realment  difícil  que  Sant  Miquel  de  Cladells,  un  poble  aïllat,  molt 

tradicional, d'orografia autènticament complicada, modernitzés la seva agricultura en el 

mateix sentit que en els pobles de plana circumdants, o que aconseguís reconduir la seva 

activitat  econòmica  cap  al  sector  secundari  o  terciari.  Així  que,  senzillament,  Sant 
661 Com es desprèn del gràfic 5.19.1. Pàg. 253.
662 Veure gràfic 5.19.2. Pàg. 254.
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Gràfic 5.19.1. Superfície ocupada pels diferents grups de conreus a Sant 
Miquel de Cladells (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Miguel de Cladells. Arxiu Històric de Girona. Fons 
de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de San Miguel de Cladells. Arxiu Històric de Girona. Fons 
de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.



Miquel de Cladells anirà reduint gradualment la seva població,  i  amb ella l'activitat 

agrícola, fins que el 1972 desapareix administrativament com a municipi i s'annexiona a 

Santa Coloma de Farners.

Ni  tan  sols  en  tenim  dades,  però  hem  de  suposar  que  la  desaparició  de 

l'Ajuntament va comportar de forma automàtica la desaparició també de la Hermandad, 

la qual, per la tipologia mateixa del municipi, és molt probable que s'hagués limitat, així 

com a Osor i  a  altres  pobles  semblants,  a  portar  una vida administrativa vegetativa 

circumscrita a la gestió de la seguretat social pagesa i dels plans de sementera.
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Gràfic 5.19.2. Nombre de caps de bestiar a Sant Miquel de Cladells.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de San Miguel de Cladells. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de San Miguel de Cladells. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de San Miguel de Cladells. Arxiu Històric de Girona. 
Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.



5.20. Santa Coloma de Farners

Santa  Coloma  de  Farners,  capital  de  comarca,  és  també  un  municipi  de 

morfologia  dual:  en  la  vessant  que  dóna  a  Osor,  Sant  Hilari  Sacalm  i  Arbúcies, 

predomina el bosc i la zona muntanyosa; i en la vessant que dóna a Riudarenes, Sils i 

Vilobí d'Onyar, predomina la plana dedicada a camps de conreu, i a un sector industrial 

que anirà en augment amb el pas dels anys. Precisament la indústria i el sector serveis  

vinculat  a  l'oci  (balnearis)  i  a  l'administració  (seu  dels  jutjats)  seran  els  principals 

estímuls econòmics del municipi, absorbint-ne el creixement demogràfic,663 i forçant-hi 

una reducció de la superfície conreada i, en general, del pes del sector primari: d'unes 

1100 ha els anys quaranta i cinquanta es passa a unes 300 ha partir dels vuitanta.664

663 4472 el 1950; 4583 el 1960; 5754 el 1970; 6990 el 1981. Font: Institut Nacional d'Estadística.  
Sèries històriques de població.

664 Veure gràfic 5.20.1. Pàg. 255.
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Gràfic 5.20.1. Evolució de la superfície conreada a Santa Coloma de Farners (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1957: Catastro de la Riqueza Rústica (1957). Término de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Hisenda. Sign. 
5431.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Tot i així, el camp no resta aliè a la modernització. Santa Coloma de Farners 

escaparà a la tendència cap a la reconversió lletera de les seves poblacions veïnes, però 

en canvi s'especialitzarà en l'altre important sector de l'agricultura moderna selvatana: la 

fruita. Fixem-nos, en el gràfic 5.20.4, en l'abrupta pèrdua d'importància del blat just al 

punt que comença l'arrencada del sector fruiter de finals dels seixanta, i en com aquest 

passa a copar a l'entorn del 50% de la superfície conreada el 1981.665 La vinya, de força 

importància durant els quaranta, és l'altra gran perjudicada en aquest procés, disminuïda 

en  el  seu  cultiu  durant  els  seixanta  fins  al  punt  de  pràcticament  desaparèixer  del 

municipi.666

El comportament que tenen els altres conreus és de cert estancament; destaca 

especialment el sector farratger, que, no estimulat per una indústria làctica o càrnia, no 

665 Veure gràfic 5.20.4. Pàg. 258.
666 Veure gràfic 5.20.2. Pàg. 256.
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Gràfic 5.20.2. Superfície ocupada pels diferents cultius a Santa Coloma de Farners (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General 
de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



pateix cap reordenació de conreus destacable, i tendeix gradualment cap a la disminució 

de  superfície  ocupada;  alfals  i  altres  pratenques,  els  conreus  estrella  de  la  nova 

agricultura, són en aquest municipi les farratgeres que precisament més tendeixen a la 

reducció  de  superfície.667 Els  fruiters  que  més  destaquen  pel  seu  creixement  són 

l'avellana i la pomera, junt amb el préssec i la pera.668 Com que molts d'aquests fruiters 

es conreen en regadiu, destaca per sobre de tot el creixement de motors i bombes de reg 

per  a  portar  l'aigua  a  aquests  nous  conreus;  la  resta  de  maquinària  no  pateix  un 

creixement tan acusat com en altres municipis, però hem de destacar el gradual augment 

del nombre de tractors i motocultors.669

667 Veure gràfic 5.20.5. Pàg. 259.
668 Veure gràfic 5.20.6. Pàg. 260.
669 Veure gràfic 5.20.3. Pàg. 257.
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Gràfic 5.20.3. Evolució de la principal maquinària agrícola existent a Santa Coloma de Farners.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1962-1969: Maquinaria agrícola y motores existentes. Maquinaria agrícola en uso existente en el Término. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la 
Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 05.
1970-1977: Censo de maquinaria en uso. Maquinaria agrícola y motores existentes. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa 
Coloma de Farners. Sign. 16.



Patates, mongetes, pèsols, i altres productes tradicionals del camp selvatà van 

tenir també el seu moment de declivi a Santa Coloma de Farners a partir de finals dels 

seixanta.670 Quant a la cabanya ramadera, i en concordança amb el que passa amb les 

farratgeres,  tenim també una  certa  situació  d'estancament.  En  efecte,  entre  els  anys 

quaranta i vuitanta, el nombre de caps de bestiar roman a l'entorn dels 2000 individus,  

però  tot  i  així  és  de  notar  el  canvi  tendent  a  reforçar  el  sector  boví  /  lleter,  i  la  

desaparició de mules, cavalls, ases i cabres. Només el sector oví, de poca tradició al 

municipi i minoritari durant els anys quaranta, va tenir a Santa Coloma de Farners un 

creixement  considerable,  i  va saber conservar  una presència important  fins als  anys 

vuitanta i més enllà. El porcí, en canvi, que gaudia de bona salut durant els quaranta, i  

que podria haver aprofitat la tendència a l'establiment de granges per a potenciar-ne la 

cria, fou un sector en declivi a Santa Coloma de Farners.671

670 Veure gràfic 5.20.7. Pàg. 261.
671 Veure gràfic 5.20.8. Pàg. 262.
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Gràfic 5.20.4. Evolució dels principals cultius cerealícoles a Santa Coloma de Farners (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1956-1969: Resumen municipal de declaraciones de cosechas C-1. Hojas declaratorias de distribución de superficies. Superficies ocupadas 
por los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 05.
1970-1977: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de 
Farners. Sign. 16.



Definitivament, tot i la reducció de superfície conreada i la pèrdua d'importància 

del  sector  primari  al  municipi,  foren els  fruiters,  i  només secundàriament  una  certa 

ramaderia intensiva de granja, la principal activitat agrària en què s'especialitzà Santa 

Coloma de Farners a partir dels anys seixanta.

Hem de tenir en compte que aquesta reconversió cap al sector fruiter, i més si va 

acompanyada de postes en regadiu, comporta també importants i irreversibles canvis en 

l'estructura social i en les formes d'accés a la terra: el cultiu arrendat o en masoveria de 

finques, dut a terme per famílies pageses, dóna lloc a explotacions especialitzades en 

algun  monocultiu  portades  directament  pel  propietari,  que  les  gestiona  de  forma 

empresarial.
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Gràfic 5.20.5. Evolució de les farratgeres a Santa Coloma de Farners (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1960-1969: Resumen municipal de declaraciones de cosechas C-1. Hojas declaratorias de distribución de superficies. Superficies ocupadas por
los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 05.
1970-1977: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners.
Sign. 16.



Utilitzarem  el  següent  cas  per  exemplificar-ho.  L'any  1969,  en  el  punt 

d'arrencada dels fruiters a Santa Coloma de Farners, el  Jefe de la  Hermandad crida a 

reunió a una sèrie de parcers que exploten les parcel·les d'una mateixa finca.  En la 

reunió,  en  presència  de  l'apoderat  de  la  finca,  s'explica  als  parcers  que  el  fill  del 

propietari acaba d'acabar la carrera d'enginyeria agrònoma i té la intenció d'iniciar en la 

seva finca una explotació de fruiters i farratge en règim de cultiu directe, perquè la 

forma d'explotació fins aleshores vigent ja no és rentable. Tot i que el propietari al·lega 

tenir  dret  de “dar comiat”  als  seus arrendataris,  ofereix una solució menys dràstica, 

donat el cas que la majoria d'ells són famílies de gent gran amb poques oportunitats de 

trobar un mitjà de vida alternatiu. Els ofereix o bé una indemnització per quantia de 3 

anys d'arrendament, o bé intercanviar els seus lots de terra per uns altres d'equivalents 
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Gràfic 5.20.6. Evolució de la fruita, la vinya i l'olivera a Santa Coloma de Farners (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1960-1969: Resumen municipal de declaraciones de cosechas C-1. Hojas declaratorias de distribución de superficies. Superficies ocupadas por los 
cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 05.
1970-1977: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 
16.



situats als límits de la finca per poder així el propietari agrupar l'explotació. Actuant el 

Jefe de la Hermandad com a mediador, s'arriba al següent pacte: 3 pagesos opten per la 

indemnització;  3  agricultors  opten  pel  bescanvi  igualitari  de  2,  1  i  2  vessanes 

respectivament; i els altres 4 opten, o s'han de conformar, per un bescanvi no igualitari, 

passant el primer de 3 vessanes a 2, el segon d'una a mitja, el tercer també d'una a mitja, 

i el quart de 3 a 2. Val a dir que dos parcers no es presenten a la reunió, però els acords  

es prenen igualment; no sabem en quines condicions el propietari va expulsar-los de les 

terres.672

La  Hermandad de  Santa  Coloma  de  Farners  compta  amb  una  secció  de 

maquinària, força utilitzada durant els quaranta i cinquanta, però deixada en desús a 

672 Libro de Actas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Santa Coloma de Farnés  
(1963-1974). Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners.  
Sign. 01. Pàg. 57-59.
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Gràfic 5.20.7. Evolució dels altres conreus a Santa Coloma de Farners (ha).
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1960-1969: Resumen municipal de declaraciones de cosechas C-1. Hojas declaratorias de distribución de superficies. Superficies 
ocupadas por los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 05.
1970-1977: Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de 
Farners. Sign. 16.



partir dels seixanta, quan els pagesos comencen a disposar privadament de tractors i 

altres eines agrícoles modernes, i amb una activa Cooperativa Agrícola utilitzada per al 

subministrament de matèries primeres, llavors i adobs pels associats. El quadre 5.20.1 

serveix  per  fer-nos  una  idea  del  moviment  de  mercaderies  de  la  Cooperativa  de  la 

Hermandad. Durant els cinquanta i els seixanta la Cooperativa té en venda, sobretot, 

adobs de tota mena, com ara nitrats i sulfats, insecticides, llavors, i grana de diversos 

cereals, com ara ordi, civada o blat de moro. L'activitat comercial de la Cooperativa no 

para de créixer, fins al punt que durant l'exercici econòmic de 1966 la suma del valor de 

les mercaderies venudes ascendeix a més d'un milió de pessetes.673

673 Veure quadre 5.20.1. Pàg. 337-344.
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Gràfic 5.20.8. Nombre de caps de bestiar a Santa Coloma de Farners.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. Fons de la 
Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Santa Coloma de Farnés. Arxiu Històric de Girona. 
Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



5.21. Sils

Sils,  entre  Riudarenes,  Caldes de Malavella,  Vidreres i  Maçanet  de la Selva, 

segueix un desenvolupament anàleg al  dels seus municipis veïns. Tradicionalment,  a 

més dels ineludibles cultius de blat, civada i blat de moro, la població tendia a dedicar 

una part important dels conreus a les farratgeres: alfals i sobretot «la cosecha de “fenc” 

o “farratge”, especialidad que en este municipio resulta uno de los principales factores  

de  la  alimentación  del  ganado  en  invierno,  en  unión  de  los  nabos  forrajeros». 

S'associava a aquests cultius l'existència d'un nombre considerable de caps de bestiar, 

sobretot bovins, que depenien del farratge per a l'alimentació perquè els prats naturals i 

els boscos de pastura quedaven excessivament lluny del municipi; només algunes zones 

pratenques  del  dessecat  estany seguien  essent  utilitzades  com a  pastura,  la  resta  es 

dallava. Per la resta, el cereal tenia un rendiment molt baix, i un cert paper subsidiari del 

farratge: «el terreno de secano situado en el paraje “l'Estany” [...] solamente permite  

una sola cosecha anual, entre abril y octubre», i la pobresa i sequedat de les terres del 

municipi  motiven  «que  una  vez  cosechados  los  nabos  y  forrajes,  muchos  campos  

quedan en descanso -podría decirse forzoso, porque es inútil sembrar nada- hasta la  

siembra de cereales en otoño».674

674 Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Sils. Informe General. Arxiu Històric de 
Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 77.
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La superfície conreada de Sils, lluny de reduir-se, es manté fins als vuitanta en 

unes cotes superiors a les 1000 ha,675 i amb ella es manté també estable l'ordenació de 

cultius, que ja venia tradicionalment destacant per una forta dedicació al farratge, que 

consolida la seva posició gràcies a l'auge de la ramaderia de granja.676 Tot i no tenir-ne 

dades específiques,  hem de pensar que segurament,  així com passa en municipis  de 

tipologia  semblant,  els  agricultors  haurien  anat  adoptant  gradualment  el  conreu  del 

raigràs i d'altres pratenques en substitució dels tradicionals tubercles farratges com ara 

el nap.

675 Veure gràfic 5.21.1. Pàg. 264.
676 Veure gràfic 5.21.2. Pàg. 265. I també el gràfic 5.21.3. Pàg. 266.
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Gràfic 5.21.1. Superfície conreada a Sils (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1955: Catastro de la Riqueza Rústica (1955). Término de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons del Ministeri d'Hisenda. Sign. 5435.
1960: Mapa Nacional de Abastecimientos (1960). Municipio de Sils. Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Sign. 222.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut 
Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1972: Censo agrario de España (1972). Resumen general del municipio de Sils. Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. Sign. 223.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Un cop més, destaca de Sils l'auge de la seva ramaderia, vinculada cada cop més 

a la granja i la indústria lletera. Ja als anys quaranta i cinquanta la qüestió lletera està 

sobre la taula; el 1946 l'Ajuntament promovia la creació d'una cooperativa lletera que 

produís 500 litres diaris, i,  tot i que el projecte no tirà endavant, uns anys més tard 

s'instal·laria  al  municipi  la  primera indústria  làctia.  Set  anys  més tard,  l'Ajuntament 

insistia en la idea de la cooperativa, la qual hauria d'haver estat capaç de produir, per 

aquelles dates, uns 1000 litres de llet diaris.677 Sigui com sigui, el cert és que la indústria 

lletera acabaria per tenir presència en l'economia del municipi, i a partir dels seixanta el 

nombre de caps de bovins no faria més que augmentar.

677 COSTA, L.  Història de Sils. El patrimoni documental. Inventari de l'arxiu municipal. Girona:  
Diputació de Girona/Ajuntament de Sils, 1988. Pàg. 51.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1960: Mapa Nacional de Abastecimientos (1960). Municipio de Sils. Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Sign. 222.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Aquest creixement, però, quedaria segurament una mica eclipsat pel desmesurat 

auge de la ramaderia de granja vinculada al sector porcí. La major part de l'augment de 

caps  de  bestiar  a  partir  dels  seixanta  se  l'emporta  el  porcí,678 destinat  a  carn  i  a  la 

indústria d'embotits present en la població de forma consolidada ja des dels quaranta.679

Les granges porcines no haurien parat de créixer a partir dels seixanta, i haurien 

estat, juntament amb la instal·lació del polígon industrial durant els setanta, el factor de 

dinamisme i desenvolupament econòmic més important del municipi. Per aquesta raó, 

per a regular-ne el funcionament i les condicions sanitàries al mateix temps que per a 

estimular el desenvolupament del sector, l'Ajuntament acaba promulgat el 1974 unes 

ordenances que fixaven les condicions  mínimes a complir  per  les granges de porcs, 

678 Com es pot comprovar al gràfic 5.21.4. Pàg. 267.
679 COSTA, L. Op. Cit. Pàg. 51.
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Gràfic 5.21.3. Distribució per grups de cultius de la superfície conreada a Sils.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Sils. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1960: Mapa Nacional de Abastecimientos (1960). Municipio de Sils. Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. Sign. 222.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



quant a higiene, neteja, desaigües, fosses, femer, entre d'altres.680

Vegem,  a  tall  d'exemple,  un  parell  d'aquestes  granges  al  detall.  El  1972  es 

demanava llicència a l'Ajuntament per instal·lar en el municipi, de bell nou, una granja 

per engreix de porcs que hauria d'albergar uns 200 animals. La nau, de 16x15 metres 

(240 m2), i dividida en dues seccions, incorporava tots els avenços tècnics propis de les 

granges  modernes:  sistema  danès  intensiu  amb  terra  de  reixeta  per  evacuar  les 

dejeccions,  pòrtics  de  formigó  prefabricats,  il·luminació  natural  amb  finestres 

basculants,  dipòsit  de  formigó  amb  una  capacitat  de  120  m3 (3-4  mesos),  etc.  La 

construcció  estava  pressupostada  en  459.070  pts.  D'altra  banda,  el  1973  un  altre 

680 Ordenanza tipo sobre regulación y emplazamiento de las instalaciones porcinas (1974) . Arxiu  
Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 223.
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1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



propietari demanava permís per ampliar, al doble de la seva capacitat, una granja de 

porcs ja existent. L'ampliació havia de constar de 148 m2, a més de la nau ja existent. 

Aquest cop, la tècnica constructiva era una mica més humil: parets de maons i coberta 

d'uralita.  La  nova  instal·lació  podria  albergar  uns  110  porcs.  Es  preveia  també 

l'ampliació  de  la  fossa  sèptica,  els  purins  de  la  qual  eren  utilitzats  en  les  finques 

agrícoles del mateix propietari. L'obra estava pressupostada en 148.000 pessetes.681

Quadre 5.21.1. Préstecs concedits pel Pósito Agrícola Local de Sils.

1951 1952 
(febrer)

1952 
(octubre) 1953 1963 Totals

Agricultors 9 1 4 2 4 20
Pessetes 1.000 1.000 2.500 2.500 6.000
Valor conjunt 
(pessetes) 9.000 1.000 10.000 5.000 24.000 49.000

Vigència 1 any 1 any 1 any 1 any 1 any
Interès 5% 5% 5% 5% 5%

Garantia Collita, 
béns

Collita, 
béns

Collita, 
béns

Collita, 
béns

Collita, 
béns

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
Libro  de  Actas  del  Pósito  Agrícola  Local  de  Sils.  Arxiu  Municipal  de  Sils.  Fons  d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. Sign. 226.
Libro de Caja del Pósito Agrícola Local de Sils. Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca. Sign. 226.

La Hermandad de Sils intentaria capitalitzar d'alguna manera aquest procés de 

canvi agrícola. Durant els cinquanta i seixanta té obert un servei de crèdit, a través del 

qual acaba cedint 49.000 pessetes en ajuda a un total de 20 agricultors durant el període 

1951-1963.682 A més,  i per influència del SEA com veurem, integra en el  seu si  un 

Grupo  de  Comercialización  de  la  Leche que  procura  donar  sortida  a  la  producció 

681 Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Expedientes sobre concesión de licencias . 
Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 223.

682 Veure quadre 5.21.1. Pàg. 268.
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ramadera d'alguns dels seus afiliats. No tenim dades més enllà d'això,  però, com en 

qualsevol altre poble selvatà on l'auge ramader acaba copant el canvi agrícola a partir 

dels  seixanta,  hem de pensar  que la  Hermandad de  Sils  també hauria  vehiculat  les 

respectives subvencions a pratenques, i possiblement hauria estimulat la creació d'algun 

altre grup ramader o GSC, més enllà del de Comercialización de la Leche.

5.22. Susqueda

El règim no es destacà a la comarca de la Selva per la realització de grans obres 

hidràuliques  ni  grans  plans  de  colonització.  Ara  bé,  un  poble  queda  completament 

exclòs d'aquesta afirmació: és el cas de Susqueda i del pantà que el va negar sota les 

aigües.

Susqueda era un petit poble que vivia a recer de la muntanya mercès a les aigües 

del riu Ter. Com veiem en la fotografia de vol, es practicava una agricultura de tipus 

completament tradicional i familiar, amb molta importància de la petita horta i els petits 

conreus aconseguits a base de terrasses en el pendent muntanyós.683 La pròpia orografia 

de la localitat i el seu relatiu aïllament i dificultat d'accés propiciaven una agricultura de 

base familiar i d'àmplia autosubsistència, amb molta importància del cereal panificable 

(blat), i un cert paper dels conreus hortícoles i dels tubercles (naps) per a completar la 

dieta i per a farratge. La considerable parcel·lació que detectem en la fotografia que 

acabem de citar, juntament amb la varietat i heterogeneïtat de conreus que s'hi detecten, 

així semblen indicar-ho. De fet,  aquest relatiu aïllament i la complicada orografia fa 
683 Veure fotografia 5.22.2. Pàg. 398.
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pensar-nos en el  possible destí  que esperava a Susqueda de no haver-se construït  la 

presa: el més probable és que el poble no hagués pogut ni industrialitzar-se ni adaptar-se 

als estàndards d'una agricultura mecanitzada, així que segurament hauria anat reduint la 

seva població fins a convertir-se o bé en un poble semi-abandonat, o bé en reducte per 

al turisme rural (com Osor).

Les dades estadístiques reforcen aquesta imatge. Vegem com durant els quaranta 

el  cereal  copava  la  major  part  de  la  superfície  agrícola  del  municipi,  i  aquest  es 

combinava amb conreus hortícoles i altres comestibles, com la patata o la carbassa. Als 

anys seixanta i setanta, però, les coses han canviat lleugerament: els conreus alimentaris 

secundaris  deixen  pas  a  pastures  i  cultius  farratgers,  consolidant  la  tendència  a 

l'augment de la producció ramadera.684 Precisament la ramaderia, a Susqueda, no pateix 

684 Veure gràfic 5.22.1. Pàg. 270.
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Gràfic 5.22.1. Distribució per grups de cultiu de la superfície agrícola de Susqueda.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Susqueda. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Susqueda. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de 
Proveïments i Transports. Sign. 77.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



un creixement de dimensions homologables al  d'altres poblacions, però sí que és de 

destacar,  que  el  sector  porcí  va  guanyant  terreny  a  costa  del  cabrum,  i  que, 

contràriament a la tendència present en el conjunt de la comarca, el sector oví tendeix a 

guanyar  pes  en  aquesta  població  de  muntanya,685 segurament  vinculat  a  uns  modes 

d'explotació moderns (granja) o mixtes, que combinen l'estabulació i el pinso amb la 

pastura en els prats naturals presents al municipi.

Hem de tenir en compte també que les dades de 1973 i 1981 parteixen d'una 

estructura  agrícola  completament  diferent  a  la  dels  anys  anteriors:  el  1963  es 

començaria a construir  la presa del pantà,  per inaugurar-se finalment el  1968. En el 

685 Veure gràfic 5.22.2. Pàg. 271.
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trànsit, el poble de Susqueda passaria de tenir 65 explotacions agrícoles el 1962 a tenir-

ne 46 el 1972, i encara 38 el 1982;686 i les principals, i més fèrtils i accessibles terres de 

conreu del municipi, és a dir, les situades a les ribes del Ter, quedarien totalment sota les 

aigües.687

A més, i a diferència d'altres possibles embassament, el pantà de Susqueda no 

tenia  cap  mena  de  vocació  agrària:  el  règim  i  la  concessionària  de  les  obres 

(Hidroelèctrica  de  Catalunya)  n'executaren  la  construcció  per  a  l'aprofitament 

hidroelèctric de les aigües del Ter, i per a l'abastiment d'aigua de boca a les principals 

zones urbanes circumdants (Girona, i Barcelona sobretot); també per a complir la funció 

de reguladora del cabal del riu i evitar així les inundacions. Però no es pensà en el pantà 

com un instrument dinamitzador de l'agricultura de la zona: en altres circumstàncies, les 

aigües  embassades  o  regulades  del  riu  Ter  podrien  haver  estat  destinades  també  a 

regadius, i podrien haver suposat un impuls vers la modernització agrícola de la zona. 

Sigui com sigui, el projecte va tirar endavant, òbviament, sense el concert dels habitants 

i  propietaris  del  municipi,  els  quals  van  haver  d'acabar  marxant,  això  sí:  sota  les 

amenaces  de  “la  companyia  i  de  la  Guàrdia  Civil”,  i  amb  una  corresponent 

indemnització.688

686 SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 145. Quad. A.3.2.
687 Veure fotografia 5.22.3. Pàg. 399.
688 LANAO, P.; VINYOLES, C.; TORNS, M. “Susqueda retorna de les aigües per explicar la seva 

trista fi”. Revista de Girona. Núm. 133. Girona: Diputació de Girona, 1989. Pàg. 12-19.
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5.23. Tossa de Mar

Tossa no ha estat mai realment un poble tradicionalment agrícola: el fet d'estar 

enclotada en una vall, envoltada de turons que donen al mar en abruptes precipicis, en 

feia difícil la seva pràctica; així que la pesca era un dels principals mitjans de vida de la 

població.  Tot  i  així,  l'agricultura  tenia  una certa  presència,  a  través  d'horts  i  petites 

parcel·les, sobretot en les ribes que seguien la riera terra endins, i també en clarianes 

aïllades guanyades al bosc en les zones muntanyoses.689

689 Veure fotografia 5.23.1. Pàg. 399.

273

0

50

100

150

200

250

1946 1949 1956 1962 1973 1981

Gràfic 5.23.1. Evolució de la superfície conreada a Tossa de Mar (ha).

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Tossa. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria 
General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
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1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Tossa. Arxiu Històric de Girona. 
Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1076.
1973 i 1981: SALAMAÑA, I. Op. Cit. Pàg. 151-152. Quad. A.3.7 i A.3.8.



Com era d'esperar en aquest poble coster, Tossa es lliurà, en molt bona mesura, 

al turisme a partir del boom dels anys seixanta. En efecte, com veiem en la fotografia de 

l'IRYDA,690 Tossa  ha  assentat  les  bases  per  deixar  definitivament  enrere  la  seva 

dependència del sector primari (en la doble vessant: pesquera i hortícola): el municipi 

ha  crescut,  s'han  projectat  nous  carrers  terra  endins,  i  proliferen,  en  una  tendència 

creixent  que  ja  no  s'aturarà,  les  urbanitzacions  aïllades  de  segones  residències  en 

parcel·les abans conreades. Fixem-nos també com, en la mateixa fotografia, a l'entorn 

de les hortes que segueixen els meandres del riu, el bosc va tendint a guanyar terreny, i 

algunes de les parcel·les presenten un aspecte més homogeni del que presentaven l'any 

1956,  segurament  degut  a  que  les  explotacions  perden  gradualment  el  seu  caràcter 

hortícola  (productes  alimentaris  de  complement  de  dieta)  per  mecanitzar-se  o 

especialitzar-se. En aquest últim sentit, hauríem de tenir en compte la possibilitat que 

alguns pagesos haurien aprofitat de reorientar la seva producció cap a la demanda del 

turisme de producte fresc i de temporada.

Com veiem en el gràfic 5.23.2, la vinya, els fruiters i, en molta menor mesura, 

l'horta,  copaven la  major  part  de la  dedicació agrícola  del  municipi  durant  els  anys 

quaranta.691 Els  cinquanta  coincideixen  amb  el  moment  de  màxima  esplendor  de 

l'agricultura de Tossa. S'hi dediquen més hectàrees que mai, i sembla que ha perdut el 

cert caràcter subsidiari o complementari que tenia abans en relació amb altres activitats 

econòmiques com ara la pesca; l'aspecte que presenta és més proper al d'un municipi de 

tradicional base agrícola. A partir dels seixanta, com ja es constata en les fotografies, la 

dedicació agrícola  del  municipi  pateix una forta  davallada,  fins a situar-se a  nivells 

690 Veure fotografia 5.23.2. Pàg. 400.
691 Veure gràfic 5.23.2. Pàg. 275.
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pràcticament  testimonials  a  partir  dels  setanta.692 També  es  pot  comprovar  com 

l'agricultura que  subsisteix  a  l'auge  del  turisme ha perdut  aquella  varietat  dels  anys 

quaranta: la vinya, l'olivera, els fruiters, els tubercles i els llegums s'han reduït fins a 

pràcticament desaparèixer.693

És  interessant  comentar,  segons  gràfic  5.23.3,  el  camí  seguit,  en  aquesta 

població, per la ramaderia, doncs si bé tot indicaria que aquesta activitat hauria tendit a 

desaparèixer, així com hauria passat a la també turística Lloret de Mar, el cert és que la 

reducció del nombre de caps de bestiar entre els anys quaranta i principis dels vuitanta 

ha  estat  “només”  aproximadament  de  dos  terços.  Així  mateix,  tot  i  que  la  xifra 

aproximada de 300 caps de bestiar comptabilitzats al cens de 1982 pot seguir essent 

considerada  testimonial,  el  cert  és  que  la  ramaderia  de  Tossa  ha  sabut  també 

692 Veure gràfic 5.23.1. Pàg. 273.
693 Veure gràfic 5.23.2. Pàg. 275.
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modernitzar-se  i  adaptar-se  als  nous  estàndards  productius:  als  anys  quaranta 

predominava el cabrum i l'oví, segurament en pastura lliure o en petites estabulacions 

familiars; a partir dels anys seixanta, però, aquestes cabanes han deixat pas en exclusiva 

al porcí, ara ja sí explotat en granges.694

No tenim dades sobre la Hermandad de Tossa de Mar. Però podem extrapolar a 

aquest municipi el que ja ha estat dit sobre Lloret de Mar, municipi veí i de tipologia 

molt semblant. Definitivament, Tossa no és el cas de Blanes, no tenim presència de cap 

cooperativa important, i el més probable és que la  Hermandad seguís existint, a partir 

de les transformacions econòmiques del municipi dels anys seixanta, com a reducte i 

aixopluc econòmic dels cada cop menys nombrosos pagesos.

694 Veure gràfic 5.23.3. Pàg. 276.
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1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



5.24. Vidreres

Vidreres segurament és, de tots els pobles de la plana de la Selva, el més ben 

representant de l'especialització en la indústria lletera. Tot i que la ramaderia ja era una 

activitat important durant els quaranta, anys més tard veiem, en el gràfic 5.24.5, com 

l'ús de cultius farratgers ha fet un tomb radical: s'ha abandonat per complet el conreu de 

tubercles per a bestiar (naps), i s'ha optat per les pratenques farratgeres, que a més han 

augmentat la superfície dedicada. A destacar l'augment de l'alfals i el raigràs.695

I és que a Vidreres la història de la indústria làctica, més que a cap altre poble de 

la  Selva,  és  una  història  d'èxit.  El  nombre  de  caps  de  bestiar  boví  no  fa  més  que 

augmentar  des  dels  quaranta,  i  deixa  a  força  distància  el  sector  porcí  que  tanta 

695 Veure gràfic 5.24.5. Pàg. 282.
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importància té en altres poblacions properes.696 El 1941 Granges La Catalana instal·la 

una planta embotelladora a Sils; el 1944 es recullen 750 litres diaris, el 1946 ja són 

1.000, i el 1951 4.000. El 1953 la planta ha quedat petita, i  com a fruit d'una fusió 

empresarial entre Granges La Catalana i Moragas i Cia es decideix instal·lar una planta 

embotelladora a Vidreres. Aquesta, per fusió amb altres companyies, adopta el 1955 la 

marca RAM, amb què serà coneguda l'empresa des d'aleshores. El 1956 ja s'ha ampliat 

la zona de recollida a tot Girona, i s'obre també la primera delegació a Barcelona. Des 

d'aleshores, l'empresa no faria més que créixer: el 1960 s'obre una fàbrica a Barcelona, 

el 1966 s'implanta la recollida amb cubes, i en pocs anys RAM ja és la marca de llet per 

excel·lència a tot l'estat. Evidentment, l'impacte que aquest fet tingué per a Vidreres i 

com a estímul de la granja bovina a tota la comarca és indiscutible: a principis dels 

setanta treballaven a la planta de Vidreres uns 300 treballadors. L'any 1974, donada la 

importància estratègica d'aquest sector i el volum productiu de la marca, l'estat decideix 

intervenir-la per conduir-ne el desenvolupament: el 1974 l'INI compra la majoria de les 

accions. El 1975 s'adopta una innovació tècnica de vital importància, el bric, i el 1980 la 

fàbrica  de  Vidreres  ja  recull  40 milions  de litres  diaris  de  llet.  Durant  els  vuitanta, 

l'empresa seguirà creixent desmesuradament, i començarà a subcontractar els serveis de 

recollida i distribució a terceres empreses; a més, el 1988 surten de Vidreres els primers 

brics de llet vitaminada de tot l'estat. El 1990 entren a Vidreres 45 milions de litres de 

llet de recollida pròpia, a sumar-hi la provinent d'altres centres del nord d'Espanya i del 

sud de França. Durant els noranta, l'empresa va canviat de mans entre un seguit de grups 

empresarials  (UNL-IBERLAT,  Tabacalera,  LEYMA,  Puleva),  fins  que  el  2000  és 

696 Veure gràfic 5.24.2. Pàg. 279.
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absorbida per CAPSA, propietària d'ATO.697

La RAM es destacà sempre per ser una empresa puntera en el sector (cubes de 

recollida, brics, etc.), i recentment ATO ha seguit apostant fort en aquest sentit: el 2012, 

en  plena  crisi,  inaugurava  a  Vidreres  una  radical  modernització  de  la  seva  fàbrica 

(inversió  de  30  milions  d'euros)  que  la  converteix  en  una  de  les  més  innovadores 

d'Europa: nova línia d'envasat, automatització del sistema de recepció i de gestió del 

magatzem, ampliació de la depuradora, entre d'altres canvis. No en va, l'empresa va 

facturar el 2011 36 milions d'euros, essent aquell any la líder del mercat català i copant 

el 8% de la quota de mercat espanyol. A més, a diferència del que podria semblar, la  

fàbrica d'ATO no ha perdut del tot la vinculació amb els seus orígens amb els ramaders 

697 PARER, P. “50 anys de la RAM a Vidreres”. El Rec Clar. Revista de Vidreres. Núm. 10. Vidreres: 
Ajuntament de Vidreres, juliol de 2000. Pàg. 4-6.

279

0

500

1000

1500

2000

2500

1946 1949 1962 1982

Gràfic 5.24.2. Nombre de caps de bestiar a Vidreres.

Porcí

Cabrum

Oví

Boví

Asinina

Cavalls

Mular

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1946: Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Vidreras. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments 
i Transports. Sign. 76.
1949: Mapa Nacional de Abastecimientos (1949). Municipio de Vidreras. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments 
i Transports. Sign. 77.
1962: Primer censo agrario de España (1962). Resumen general del municipio de Vidreras. Arxiu Històric de Girona. Fons de l'Institut Nacional 
d'Estadística. Sign. 1076.
1982: Cens Agrari de 1982. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari. Nombre de caps per espècies, distribució per municipis.



de la Selva. En la planta de Vidreres hi treballen unes 150 persones, segueix amb la seva 

política de compra a la ramaderia de la zona, i està participada en un 60% per Natura 

Llet, una societat formada per sis grups ramaders catalans; les obres de modernització 

de la fàbrica de Vidreres també van ser en part finançades per  Vidreres Llet, la qual 

també fabrica productes per a la marca  Central Lechera Asturiana.698 Sembla, doncs, 

que aquell model de desenvolupament que el règim impulsà a la zona té encara corda 

per força temps.

L'especialització en la indústria lletera a Vidreres anà necessàriament lligada a 

una sèrie de canvis en la reordenació dels conreus. La superfície conreada augmenta, 

enlloc de disminuir, durant els setanta i vuitanta, i ho fa donant al farratge per al bestiar 

una importància cabdal. També molta importància tenen els cereals a partir dels setanta, 

698 SALVADOR, R. “Llet Ato invierte 30 millones en ampliar su fábrica de Vidreres”. La Vanguardia. 
Barcelona: Grup Godó, 9 d'octubre de 2012.
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però es tracta de blat de moro i ordi per a elaboració de pinso.699 El blat, en pocs anys i a 

partir de finals dels seixanta, decau en la seva superfície conreada, per deixar pas a l'ordi 

i la civada.700 Així mateix succeeix amb els tubercles farratgers, per deixar pas a partir 

de finals dels seixanta al binomi de plantes farratgeres format per l'alfals i el raigràs, 

ambdues  pratenques  de  vital  importància  per  a  l'alimentació  del  boví.701 A més,  la 

mecanització agrícola i ramadera de la població pateix un creixement considerable en 

qüestió de deu anys, que afecta, com no podia ser d'una altra manera, especialment els 

tractors i les munyidores mecàniques, l'existència de les quals és, a finals dels setanta, 

més o menys el doble de la que era a finals dels seixanta.702

699 Veure gràfic 5.24.1. Pàg. 277.
700 Veure gràfic 5.24.4. Pàg. 281.
701 Veure gràfic 5.24.5. Pàg. 282.
702 Com es pot comprovar al gràfic 5.24.3. Pàg. 280.
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Sens dubte, seria difícil d'entendre la gran i ràpida capacitat adaptativa de les 

explotacions  pageses  als  esquemes  de  la  nova  agricultura  sense  l'existència  d'algun 

factor  explicatiu  de  pes.  Aquest  factor  és,  en  molt  bona  mesura,  les  possibilitats 

creditícies,  associatives  i  tècniques  que  l'agricultor  té  a  disposició  a  través  de  la 

Hermandad local i dels diferents organismes agraris de l'estat. A Vidreres, i a part del 

recolzament oficial que la indústria làctia (sector privat, diríem) pogués arribar a tenir 

(recordem que el 1974, senzillament, la fàbrica RAM és nacionalitzada), aquest factor 

explicatiu  cobra  especial  força:  la  Hermandad gestiona  les  subvencions  que  l'estat 

atorga  a  cereals  i  adobs,  així  com les  subvencions  que  la  Jefatura  Agronómica  de  

Gerona dóna a llavors de pratenques en el si del seu  Servicio de Mejora Forrajera y  

Pratense. El quadre 5.24.1 fa un repàs de les principals subvencions cedides entre 1965 
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Gràfic 5.24.5. Evolució dels cultius farratgers a Vidreres (ha).
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i 1974 als agricultors de Vidreres. Com veiem, el règim està subvencionant a l'ordre del 

20% els adobs i les llavors de pratenques i cereals-pinso de les principals explotacions 

agràries del municipi.703

A més,  la  Hermandad de  Vidreres  disposa  d'una  Cooperativa,  especialment 

activa durant els setanta, no de venda o transformació del producte sinó d'adquisició de 

matèries  per  part  del  pagès,  que  funciona  com un magatzem comercial,  en  la  qual 

l'agricultor troba a disposició tota mena de llavors per a tota mena de cultius, adobs o 

insecticides; i també d'un molí per a la mòlta de cereal.704 Els productes estrella de la 

Cooperativa,  com no podia ser d'una altra manera,  foren els  pinsos compostos i  els 

cereals-pinso, per l'orientació lletera que tenien les explotacions dels pagesos socis de la 

703 Veure, per més detall, el quadre 5.24.1. Pàg. 347-350.
704 Veure quadre 5.24.2. Pàg. 284.
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Gràfic 5.24.6. Evolució dels altres cultius a Vidreres (ha).
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Cooperativa, així com llavors i adobs per a farratgeres.

Quadre 5.24.2. Existències en magatzem dels principals productes de la 
Cooperativa de la Hermandad de Vidreres pels següents exercicis econòmics (pts.).

Any Adobs Cereals-
pinso Llet Pinsos Llavors Insecticides Medicament

1969 95755,50 150616,50 10049 16842,05 21211,50 26488,60 6917,20

1970 136572,50 118541,40 9750 9767 30276 34863,60 11635,70

1971 174051,50 199017,50 31975 11369,25 37031 49318,45 12723,90

1972 156298 118675,40 15600 5148,25 48322,50 58958,75 19206

1973 264280 222795 8100 3290 120960,75 47053,10 5547,20

1974 426448,50 457327,75 6450 14862,50 122710 53183,65 18099,10

1975 297023,80 529513,36 37825 10425 106905,60 58306,50 2768,50

1976 433542,63 462789,85 15225 9557,90 83999,90 44444,20 4989,80

1977 145656,80 16032,32 20542,50 182876,50 434041,30 75416,25 17926,30

1978 129395,70 771411,30 2850 194256,15 399775,18 119330,04 9359,50

1979 211822,97 811049,72 3195 242129,50 65603,77 113249,07 7719,02

1980 316328,59 730025,11 31390 117025,15 243566,36 141897,56 7036,99
Font:  Elaboració pròpia en base a les dades de:  Libro de Inventarios y Balances de la Hermandad  
Sindical de Labradores  y  Ganaderos de Vidreras.  Arxiu Comarcal  de la Selva.  Fons de la  Cambra 
Agrària de Vidreres. Sign. 13.

5.25. Vilobí d'Onyar

«Municipio eminentemente agrícola, produce mayor cantidad que el consumo,  

trigo, frijoles, avellanas y patatas. Según las necesidades hortalizas, y en menor escala  

maíz, cebada, centeno, alfalfa y forrajes en general, y en escala ínfima vino, mijo».705 

705 Mapa Nacional de Abastecimientos (1946). Municipio de Viloví de Oñar. Informe General. Arxiu 
Històric de Girona. Fons de la Comissaria General de Proveïments i Transports. Sign. 76.
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Concisa descripció que s'oferia en el mapa de la CGAT de 1946 sobre el municipi. A 

més de la dedicació a aquests conreus, a Vilobí havia guanyat molt de pes recentment la  

ramaderia:

«hasta antes de la Guerra de Liberación, el ganado mayor del término Municipal se  
componía exclusivamente del necesario para las labores agrícolas, aprovechándolo en  
la recría sin marcado interés. Actualmente se ha incrementado esta, en gran manera, en  
especial en lo que se refiere a ganado vacuno con aprovechamiento en escala de la  
leche que se transporta diariamente a Gerona y Sils».706

Tot i que el  nombre de caps de bestiar  descendiria considerablement a partir 

d'aleshores, la tendència dels seixanta en endavant hauria de tornar a ser cap a l'augment 

de bovins i porcins, destinats a llet i carn, fins al punt d'esdevenir Vilobí d'Onyar un dels 

municipis de la Selva amb una major cabanya ramadera, formada per gairebé 8.500 caps 

de bestiar el 1982.707

706 Íd.
707 Com es llegeix al gràfic 5.25.2. Pàg. 286.
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Per la seva banda, el creixement ramader aniria acompanyat d'un augment de la 

superfície dedicada al farratge i als cereals-pinso. A més, a partir dels setanta guanyarien 

força  les  explotacions  dedicades  a  l'avellana  i  a  la  pomera  en  regadiu.708 D'aquesta 

manera,  per  la  via  de  la  modernització  tècnica,  la  ramaderia  intensiva,  els  cultius 

farratgers,  i  l'especialització  d'explotacions  en  un  parell  de  fruiters,  Vilobí  d'Onyar 

seguiria essent una població eminentment agrícola, però en cap cas ja tradicional.

És força clar que la Hermandad de Vilobí d'Onyar hauria jugat un paper destacat 

en l'estímul, direcció i canalització del canvi agrícola i ramader del municipi: no només 

708 Veure gràfic 5.25.1. Pàg. 285.
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perquè a través d'ella es conduïen les subvencions que l'estat atorgava als conreadors,709 

i les indemnitzacions per pluges i pedregades, sinó també perquè amb el temps s'hauria 

anat dotant d'una sèrie de serveis que haurien apropat el  seu funcionament cap a la 

forma d'una cooperativa. Vegem-ho. El 1966 aconsegueixen el permís i la subvenció del 

SNT per  a  construir  un  magatzem  propi  de  la  Hermandad,  a  través  del  qual  els 

agricultors  associats  poden  comprar  gènere  de  tota  mena,  com  ara  llavors,  adobs, 

herbicides o insecticides, a preus taxats o subvencionats; el seu èxit és innegable, i a 

partir  de  1972  tenen  el  magatzem obert  tot  el  dia,  matí  i  tarda.  Pel  mateix  temps 

comencen els tràmits per a la instal·lació d'un molí propi, que comença a funcionar el 

1972. El 1968 la Hermandad comença a fer d'intermediària pels peticionaris de crèdit a 

la recent creada  Agrupación Sindical de Caución de la COSA. El 1974 es constitueix 

una  Agrupación de Productores Agrarios para la Comercialización de la Leche, que 

involucra ramaders de diversos municipis, i que està en clar vincle amb l'auge de la 

indústria lletera en aquesta vessant oriental de la Selva. Durant els seixanta i els setanta 

la Hermandad compra i fa ús de forma mancomunada de coets antipedregades. I en un 

nivell més cultural, en diverses ocasions es fan visites tècniques a finques i cooperatives 

veïnes, així com alguna excursió a fires de maquinaria agrícola, i  s'organitza alguna 

xerrada  en  la  mateixa  localitat,  per  exemple,  la  conferència  “Nuevos  horizontes  

económicos en la explotación ganadera” de 1969.710

709 Veure quadre 5.25.1. Pàg. 351.
710 Libro de Actas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Viloví de Oñar. Arxiu 

Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària – Hermandad de Vilobí. Sign. 01.

287



5.26. Visió comarcal de conjunt

El panorama general que dibuixen les dades sistematitzades poble per poble que 

acabem de presentar és el següent: un primer grup de municipis que es desagraritzen, i  

un segon grup de municipis que no ho fan, o ho fan en unes magnituds relatives, i a més 

modernitzen la seva agricultura.

El  primer  grup  és  format  majoritàriament  pels  pobles  de  la  franja  interior, 

muntanyosa  i  costera  de  la  Selva,  i  consta  de  tres  tipologies  de  municipis:  els 

desagraritzats  per  la  via  de  la  industrialització  o  l'auge  d'activitats  terciàries,  els 

desagraritzats per la via de l'abandó i el retrocés demogràfic, i els desagraritzats per la 

via de l'impuls turístic. Quins són els casos paradigmàtics del primer tipus? Arbúcies, 

Breda, Hostalric i Sant Hilari Sacalm. I del segon? Massanes, Osor, Sant Miquel de 

Cladells, que desapareix com a entitat municipal, i Susqueda, negada pel pantà. I del 

tercer? Els tres pobles costers: Lloret de Mar, Tossa de Mar i Blanes, aquest últim amb 

la menció especial de l'especialització hortícola de la seva cooperativa.

El  segon grup,  el  dels  municipis  que transformen la  seva agricultura  en una 

activitat econòmica moderna i  pròspera, és format majoritàriament pels pobles de la 

plana de la Selva i de la seva franja oriental. Aquest grup s'identifica predominantment 

per dos caràcters: mecanització de les explotacions, i especialització en alguna activitat 

o cultiu concret. La tipologia d'especialització és doble: o bé en els fruiters, o bé en la 

ramaderia de granja (boví i porcí) i la seva subsegüent indústria càrnia o làctia. Quins 

són els casos paradigmàtics del primer tipus? Amer i Brunyola. I del segon? Caldes de 

Malavella, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sils, pel porcí i la 
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carn, Vilobí d'Onyar i Vidreres, per la llet.

Necessàriament,  l'especialització  comporta  canvis  estructurals  en  les 

ordenacions de cultius: el farratge ha substituït el cereal; les pratenques han substituït 

els tubercles i els cereals farratgers; i l'ordi, el blat de moro i el sorgo han substituït el 

blat.  També canvis en l'estructura de la propietat i els règims de tinença: la parceria 

tendeix a deixar pas a l'explotació directa, especialment en aquells cultius o activitats 

que requereixen d'importants  inversions  de  capital  i  d'una  avançada gestió  tècnica i 

empresarial;  i  l'agricultura  de  subsistència  o  d'àmbit  familiar  deixa  pas  a  l'empresa 

agrícola i ramadera. El pagès deixa de ser pagès; bé perquè marxa de pagès, bé perquè 

es fa empresari o treballador agrícola. L'hisendat es fa empresari; el masover tendeix a 

desaparèixer com a grup; el petit pagès propietari, amb difícil capacitat de capitalització 

de la seva explotació, procura col·locar els fills en altres sectors econòmics.

Quant a la masoveria i als règims d'explotació per parceria, la sentència estava 

firmada des del moment d'adopció dels estàndards de la nova agricultura. El règim el 

considera un sistema retardatari, incapaç de desenvolupar en el seu si els grans canvis 

en maquinària i capital que la nova agricultura requereix; i al mateix temps el pagès 

busca  solucions  de  millora,  i  aspira  a  una  plena  propietat  i  a  un  model  agrícola  o 

ramader  suficientment  rendible  com  per  deixar  enrere  la  quasi  subsistència.  Com 

explica el senyor P., de Maçanet, parlant dels pares de la seva dona:

«a casa d'ella,  onte vivia ella, eren masovers i varen marxar de la casa de masovers  
perquè l'amo els hi pagaven a parts que deien abans. Si collien, bueno a terços, jo què  
sé, a parts, a parts, no es pot pas viure d'aquesta manera. Llavors van deixar de ser  
masovers per això sol. Van comprar una casa petita de pagès. Van comprar una casa i  
se'n van anar per ells, per no haver d'estar a una casa que deien que treballaven per  
l'amo. I una part era veritat perquè [...] si la feies rendir poc, no havies de donar gaire,  
però  llavorens hi perdies. I si collies 30 sacs de blat i havies de donar, normalment  
pagaven a terços em sembla que deien, [...] doncs si en vies collit 30 i en vies de donar  
10 a l'amo, anava aixís. I, és clar, llavors la gent varen plegar de ser masovers només  
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per això sol. I llavores va canviar una mica, per aquí les masoveries en vez de pagar 
aixís a parts, llavors es pagava més aviat amb metàl·lic, en caler, en caler, un tant cada  
mes o un tant cada any, depèn del contracte que tenien; perquè això de parts és molt  
fomut això eh!».711

Una opinió semblant manifestaven els senyors J. i  M., de la Cellera, a l'hora 

d'explicar  el  perquè  van deixar  el  mas  durant  els  seixanta  per  anar  a  treballar  a  la 

indústria:  «era  més  rendible  anar  a  jornal,  que  pas  treballar  al  camp!  Estaves  

assegurat, i doncs era una altra cosa»;712 i també: «lo que diem, no donava, no hi via 

maneres de poguer-ho aguantar, i la gent s'ho varen deixar, i varen anar deixant lo de  

pagès i anar a treballar fora amb un treball».713

El senyor P., de Maçanet, explicava d'aquesta manera el procés de substitució 

d'una agricultura de base familiar, d'explotació masovera i d'àmplia autosubsistència per 

una agricultura especialitzada, mecanitzada i de gestió empresarial:

«ara,  com que hi  ha aquestes granges que parlen de 200 vaques,  300 vaques,  400  
vaques, amb una quantitat  aixís se'n surten millor; que si tinguessin 10 vaques com  
teníem nosaltres abans, no viurien, no viurien; ha de ser amb quantitats. Perquè aquí a  
Maçanet  s'instal·len granges,  al  menos fa  25 anys  que van començar l'una,  l'altra,  
l'altra, i els pagesos petits vàrem anar acabant, vam anar canviant; nosaltres vàrem  
plegar de fer llet perquè la llet ja no rendia gaire; fèiem créixer vedells, fèiem cria de  
vedells i aixís. I al final la gent de les cases petites tothom ha hagut de plegar. Hi ha, no  
sé, 4 o 5 granges, que la una té 500 vaques, l'altra 400, l'altra 800, i aixís. Diuen que  
quasi bé no se'n surten, però van tirant, van tirant perquè veig que bé compren tractors  
i màquines, doncs bé deuen anar poguent, van tirant. Però és a l'engròs que ha d'estar  
fet.  [...] La maquinària ha donat rendiment a la gent, però, no sé, és com aquell que  
hagi tirat els petits a terra; el pagès petit no se n'ha pogut sortir, ara a l'engròs. Perquè  
és clar, van començar a sortir tractors grossos i la gent començava a tenir,  en vez de 
tenir-ne 10, tenia 20, després 40, 50 vaques, i això ha fet que la gent fes molta llet; i el  
que en tenia poca... Si un guanya una pesseta com ara amb una vaca; si en té 10, són  
10 pessetes; però si només en té una, només una pesseta; i si en té 1000, guanya 1000  
pessetes, eh. Ha d'anar a l'engròs ara, ha canviat aixís. [...] O expandir-te amb molt de  
rem, o deixar-ho estar; nosaltres vàrem anar aguantant allà fins ara. Nosaltres què  
havíem d'anar a fer allà a pagès?».714

Per a  tenir  una imatge més  completa  de la  situació,  ens  fixarem ara  en  dos 

711 Entrevista amb els senyors P. i A. Annex 7.2.2. Min. 1:06:20-1:08:20.
712 Entrevista amb els senyors J. i M. Annex 7.2.1. Min. 11:45-12:00.
713 Ibid. Min. 43:25-43:45.
714 Entrevista amb els senyors P. i A. Annex 7.2.2. Min. 27:00-34:40.
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aspectes no ja d'àmbit local sinó comarcal relatius al desplegament de la política agrària 

del règim a la Selva. Un és el desplegament ideològic del règim i els projectes que té per 

a la comarca,  que veurem a través de les ponències i els informes presentats en els 

Consejos Sindicales, òrgan consultiu i deliberatiu de l'estructura sindical agrària. L'altre 

aspecte és l'actuació de l'oficina comarcal, instal·lada a Santa Coloma de Farners, del 

Servicio de Extensión Agraria. Ambdós organismes eren, en referència a l'agricultura, 

els únics que tenien un caràcter exclusivament comarcal, i  per tant són d'interès per 

entendre els canvis a nivell local que hem analitzat anteriorment.

Entrarem de ple en la qüestió del canvi agrari amb els exemples dels Consejos  

Económicos  Sindicales  Comarcales (CESC)  de  1962  i  1967,  i  dels  Consejos 

Económicos Sindicales Provinciales (CESP) de 1962 i 1965. En el primer (1962) es 

presentà la ponència “Desarrollo ganadero de la comarca de Santa Coloma de Farnés  

(Gerona)”, la qual tenia per objectiu, com el nom indica, posar en coneixement l'estat 

de desenvolupament d'aquesta indústria i apuntar-ne vies de millora. Els ponents obren 

la conferència constatant l'augment considerable del consum de llet i carn que ha tingut 

lloc els darrers anys entre la població, com així mateix l'augment de caps de bestiar 

destinat a tals productes. De cara a un futur desenvolupament de la ramaderia de la 

comarca, els ponents són clars al respecte, i  apunten principalment en aquestes vies: 

selecció  de  races  i  ús  de  sementals  selectes;  augment  de  la  producció  farratgera 

(«necesidad  de  incrementar  los  cultivos  de  pastizales  y  plantas  forrajeras  para  el  

ganado, abandonando cultivos como trigo y vid que se dan mejor y de manera más  

económica en otras regiones»); millora de l'alimentació del bestiar, introduint en la seva 

dieta pinsos compostos que incorporin complexes vitamínics; millora de les condicions 
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higièniques i sanitàries del bestiar, adaptant les quadres i construint femers i dipòsits; 

control estatal dels preus de venda de la llet a la indústria i al consumidor, i capacitat 

participativa  del  ramader,  a  través  de  la  Hermandad,  en  aquest  control;  i  facilitats 

d'importació de les matèries primeres per a l'elaboració de pinsos.715

El  mateix  any  1962,  s'insistia  clarament  en  aquest  sentit  en  el  VI  Consejo 

Económico Sindical Provincial de Girona.  La comarca de la  Selva comparteix unes 

característiques  morfològiques  i  sociològiques  semblants  a  les  de  la  resta  de  la 

província, així que les autoritats franquistes pensaven ja en aquesta sessió del CESP en 

dues  principals  vies  de  desenvolupament  agrícola  de  la  província  i,  per  tant,  de  la 

comarca. La primera era, per condicions del sòl, l'explotació fructícola, que com hem 

vist  tindrà un ampli  desenvolupament  a  partir  dels  seixanta.  Els dirigents del  règim 

clamaven aleshores per una reordenación de los cultivos en favor de la fruita, producte 

en especial revalorització tant en mercats estrangers com entre el consumidor turista de 

la costa de Girona.716 L'altra via de desenvolupament prevista per a la província era, 

evidentment, la ramadera, per a la qual es clamava des del VI Ple del CESP en favor  

d'una aposta clara i decidida per les farratgeres:

«no podrá lograrse la deseada mejora de nuestra ganadería sin perfeccionar a la vez el  
cultivo  pratense.  La  producción  de  carne  y  leche  se  complementa  con  el  perfecto  
aprovechamiento de forrajes, henos y ensilaje, y solo de la conjunción de estas dos  
actividades se deriva el provecho económico».717

En el següent CESP de Girona, celebrat el 1965, juntament amb la preocupació 
715 ORGANIZACIÓN SINDICAL, CONSEJO ECONÓMICO DE GERONA. Consejo Económico  

Sindical Comarcal (1962). Ponencia: “Desarrollo ganadero de la comarca de Santa Coloma de 
Farnés  (Gerona)”.  Santa  Coloma de  Farners:  Organización  Sindical,  Consejo  Económico de  
Gerona, 1962. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Central Nacional Sindicalista, Delegació 
Sindical Comarcal. Sign. 62.

716 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SINDICATOS. VI Pleno del Consejo Económico Sindical de 
la  Provincia  de  Gerona  (1962).  Ponencia:  “Desarrollo  agrícola,  ganadero  y  forestal  de  la  
provincia”. Girona: Delegación Provincial de Sindicatos, 1962. Arxiu Històric de Girona. Fons de 
la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística. Sign. 1062. Pàg. 9-10.

717 Ibid. Pàg. 10.
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per la mecanització, l'accés al crèdit, les postes en regadiu i el control de plagues, les 

autoritats  tenen  especial  interès  en  senyalar  el  cada  cop  més  evident  problema del 

minifundi, incompatible amb una agricultura tecnificada i de gestió empresarial:

«en Gerona cerca de 30000 explotaciones tienen una superficie inferior a la 5 Has. y ya  
se comprende que aún con altos rendimientos por Hectárea es dificil asentar una buena  
economía sobre explotaciones tan reducidas».718

Per  aleshores,  el  règim ja  estava  preparant  un  ambiciós  pla  de  concentració 

parcel·lària  per  a  la  Vall  d'en  Bas,  però  per  a  la  resta  de  comarques  les  autoritats 

posaven l'esperança d'assolir una mida òptima de les explotacions en l'agricultura de 

grup, en les seves diverses formes de Cooperativa o ASEC, i en el fet que a mesura:

«que  los  medios  de  producción,  nivel  técnico  y  capacidad  de  organización  de  los  
mismos agricultores progrese, no cabe duda que irá aumentando el tamaño óptimo de  
tales explotaciones familiares».719

El CESP de 1965 insistia també en la ja coneguda necessitat d'una reordenación 

de cultivos en favor de fruiters i farratgeres, i d'un augment de la ramaderia del boví per 

a la producció de llet i carn:

«Una vez conseguida la modificación infraestructural  y la dimensión óptima de las  
explotaciones,  se  conseguirá  un  avance  mayor  con  una  mejor  explotación  de  los  
recursos naturales, encauzándolos a las producciones más oportunas para el momento  
agrícola  nacional,  que  sin  duda son  las  producciones  forrajeras,  las  producciones  
frutícolas y las producciones hortícolas en lo que a producción agraria se refieren, y  
las producciones bovinas (leche y carne) deberán ser también incrementadas».720

I, per últim, apunta la necessitat de reforçar i incrementar la producció porcina a 

la província:

«El mercado representado por casi un centenar de industrias chacineras, que a su vez  
tienen asegurada la venta bien a favor de la demanda de la población de Barcelona y  
de la ola turística que durante cinco meses invade nuestras costas, marca de modo  

718 CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL DE GERONA. VII Pleno del Consejo Económico Sindical 
de Gerona (1965). Ponencia: “Agricultura”. Girona: Delegación Provincial de Sindicatos, 1965. 
Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  la  Central  Nacional  Sindicalista,  Delegació  Sindical  
Comarcal. Sign. 62. Pàg. 6.

719 Ibid. Pàg. 17.
720 Ibid. Pàg. 18.
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indudable la orientación carnicera que debe presidir la explotación de ganado porcino  
en la Provincia de Gerona».721

En el II Pleno del Consejo Económico Sindical de la Comarca de Santa Coloma  

de  Farnés (1967)  es  presentaren,  amb  la  presència  de  nombroses  i  destacades 

autoritats,722 les  reflexions  i  conclusions  de  la  ponència  sobre  “Agricultura  y  

Ganadería”,  formada  pel  president  de  la  COSA de  Girona,  president  també  de  la 

ponència;  el  president  de  la  Hermandad de  Santa  Coloma de  Farners  (ponent),  els 

presidents de les Hermandades de Vilobí d'Onyar, Sant Hilari Sacalm i Riudarenes, el 

secretari de la  Cooperativa Provincial Lechera,  un veterinari,  un pèrit agrícola,  i  un 

destacat agricultor de la Cooperativa de Santa Coloma de Farners, tots ells actuant com 

a vocals de la ponència.

La  ponència  començava  amb  una  descripció  de  la  situació  agrícola  de  la 

comarca:

«hay un gran número de pequeñas explotaciones que no son rentables y practican una  
agricultura tradicional de subsistencia sin ningún sentido empresarial, poco abiertas a  
las innovaciones, por ser la rutina su principal guía, lo que contribuye al atraso del  
sector agrario comarcal».723

Al seu entendre, però, l'èxode juvenil cap a la ciutat i cap al sector secundari 

haurà de fer tendir a desaparèixer aquest tipus d'agricultura, en la mesura que els pares 

vagin abandonant l'explotació:

«Creemos que el éxodo rural bien conducido no es opuesto al desarrollo agrícola, sino  
que por el contrario, producirá una concentración y racionalización progresiva de las  
explotaciones que al disminuir la población agrícola, permitirá un mayor nivel de vida  

721 Ibid. Pàg. 54.
722 Veure unes instantànies de l'esdeveniment en les fotografies 5.26.1 i 5.26.2. Pàg. 404-405. Manuel 

Fuentes Irurozqui, Vicesecretario Nacional de Ordenación Económica, i per tant alta jerarquia del 
règim, fou l'encarregat de clausurar les sessions.

723 ORGANIZACIÓN SINDICAL, CONSEJO ECONÓMICO DE GERONA. II Pleno del Consejo 
Económico Sindical Comarcal (1967). Ponencia: “Agricultura y Ganadería”. Santa Coloma de 
Farners:  Organización Sindical,  Consejo Económico de  Gerona,  1967.  Arxiu Comarcal  de la  
Selva. Fons de la Central Nacional Sindicalista, Delegació Sindical Comarcal. Sign. 62. Pàg. 6.
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de los demás».724

Segons  els  ponents,  dos  problemes  més  acompanyen  aquesta  agricultura  de 

subsistència. El primer, l'excessiva importància del minifundi (menys de 10 ha), que 

«no  es  rentable  porque  no  permite  las  inversiones  necesarias  para  un  adecuado  

aprovechamiento del suelo», i que segons les seves dades constitueix el 84,1% del total 

de les explotacions agràries comarcals i el 14,9% de la superfície comarcal.725 El segon, 

una mala i antiquada ordenació dels règims de tinença:

«el sistema de aparcería a 1/3 [a terços], en la que el propietario se limita únicamente a  
ceder  el  uso  de  la  tierra,  y  a  percibir  1/3  parte  cosecha  de  cereales,  es  un  gran  
obstáculo para el progreso de la agricultura comarcal y contribuye grandemente a la  
descapitalización de este sector. En estos contratos se obliga al aparcero a sembrar la  
mayor parte  de la  finca de cereales,  lo  que le  impide dedicarse íntegramente  a la  
ganadería,  en  una  zona  tan  rentable  para  esta  actividad,  al  no  poder  sustituir  la  
alternativa cerealista por una alternativa de tipo forrajero y supliendo los baches en la  
producción forrajera por medio del ensilado de forrajes».726

Si,  en  certa  mesura,  l'èxode  rural  s'apuntava  com a  solució  al  problema  de 

l'agricultura  tradicional,  les  solucions  als  problemes  del  minifundi  i  de  l'excés  de 

superfície cerealícola hauria de venir per dues vies. La primera:

«es preciso que los agricultores se unan formando cooperativas de Producción, Grupos  
Sindicales  de  Colonización  y  Agrupaciones  Sindicales,  para  así  conseguir  unas  
dimensiones que hagan rentable la explotación».727

La segona, una “reordenación de los cultivos” en favor de les farratgeres:

«la  alternativa  cerealista  manual  que  se  sigue  trigo-nabos  y  maíz  es  de  escasa  
rentabilidad y tendría que sustituirse por una alternativa forrajera que permitiera un  
incremento del ganado vacuno. Los nabos es uno de los cultivos menos rentables por la  
gran cantidad de jornales que consumen y el escaso valor nutritivo de los mismos. La  
siembra de  una mezcla  de  ray-grass  italiano y  trébol  encarnado en  su  lugar  o  el  
ensilado de maíces o sorgos forrajeros permiten prescindir de ellos. Una alternativa  
forrajera  como la  que  exponemos  a  continuación  puede  ofrecer  en  secano  buenas  
producciones  de  forrajes.  1º  al  5º  año,  Alfalfa.  6º  año,  Cebada  grano,  Ray-grass  
italiano y Trébol encarnado. 7º año, Sorgo para grano (en buenos terrenos). 8º año,  

724 Íd.
725 Ibid. Pàg. 7.
726 Ibid. Pàg. 9.
727 Ibid. Pàg. 8.
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Avena y veza forrajera para ensilar, Sorgo forrajero. 9º año, Avena forrajera o Cebada  
grano, Ray-grass italiano y Trébol encarnado. 10º año, Sorgo para grano. 11º año,  
Alfalfa.  Debe irse reduciendo la superfície dedicada al  cultivo de trigo en favor de  
cebada, para utilizarla en la preparación de piensos para el ganado. [...] En el regadío 
deben incrementarse los prados artificiales de productividad muy superior a la alfalfa.  
Además,  destinar  la  superfície  de  maíz  grano  al  cultivo  del  maíz  forrajero  para  
ensilar».728

Quant a la ramaderia, a la qual es subordinava la nova ordenació de conreus que 

s'acabava de proposar, la ponència posava en evidència que:

«el ganado vacuno es básico para la economía de nuestros ganaderos, por lo cual tiene  
importancia para la comarca. Son pues los problemas del ganado vacuno los de mayor  
importancia que tiene planteada nuestra ganadería. [...] Hay que cuidar de la elección  
de sementales de aptitud, leche-carne, a fin de que nuestro ganado vacuno llegue al  
sacrificio, con cierta tipificación, con un rendimiento en canal elevado».729

En  definitiva,  a  més  de  fer  altres  crides  cap  a  la  necessitat  de  potenciar  la 

formació  tècnica  agrària  a  la  comarca  (tot  just  acaba  d'instal·lar-s'hi  l'oficina  del 

Servicio de Extensión Agraria), les obres de regadiu i l'electrificació rural, el cert és que 

els ponents ja han deixat marcades molt clarament les grans línies d'actuació per als 

anys subsegüents:

«es importante y altamente conveniente que por todos los medios posibles, desde los  
Organismos Sindicales, se propaguen las ideas básicas de la política asociativa y los  
beneficiosos resultados que reporta. Hay que ir a explotaciones agrícolas de superfícies  
rentables  de  acuerdo  con  las  características  de  la  zona  [...].  Aconsejamos  a  los  
agricultores se especialicen, adquiriendo los máximos conocimientos y aplicando las  
mejoras técnicas en cada caso. Las producciones que merecen considerarse en primer  
término para nuestra comarca son la frutícola y la forrajera asociada a la cría de  
ganado vacuno para  leche  y  para  carne.  [...] Incrementar  la  difusión  de  praderas  
artificiales,  para  lo  cual  es  necesario  que  continúe  la  ayuda  que  el  Ministerio  de  
Agricultura les presta desde hace unos años».730

Per la seva banda, l'agència comarcal de Santa Coloma de Farners del Servicio 

de Extensión Agraria catalitzaria en molt bona mesura aquests canvis que el  Consejo 

predicava com a necessaris en una sèrie de crèdits i d'ajudes tècniques i formatives que 

728 Ibid. Pàg. 11-12.
729 Ibid. Pàg. 12-13.
730 Ibid. Pàg. 19-20.
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esbossarem tot seguit. La idea de muntar una oficina pròpia del Servicio a la comarca de 

la Selva sorgí per iniciativa d'algunes Hermandades i es posà damunt la taula el 1964, 

en  una  reunió  de  la  Junta  Consultiva  de  Hermandades (JCH) de Santa  Coloma de 

Farners. Tal Junta no era més que una reunió periòdica de les diferents  Hermandades 

locals de la Selva per a tractar qüestions d'ordre col·lectiu, com ho podien ser la gestió 

fiscal, els plans de sementera, o la sol·licitud comunada de llavors i subvencions per a 

afavorir-ne  el  preu,  i  vindria  tímidament  a  complir  les  funcions  d'una  inexistent 

Hermandad comarcal;  de  totes  maneres,  la  seva  gran realització  seria  la  posada  en 

marxa  del  Servicio.  Les  gestions  (cerca  de  local,  imposició  de  les  derrames 

corresponents  a  les  Hermandades locals,  permisos,  etc.)  s'allargaren una mica,  però 

finalment  el  gener  de 1966 el  Jefe de l'Oficina de Santa Coloma de Farners  prenia 

possessió del càrrec:

«[El Jefe] hace una exposición de las funciones de las Oficinas de Extensión Agraria,  
haciendo resaltar especialmente que es un servicio para el agricultor, o sea que sus  
problemas  no  se  ventilan  en  las  oficinas  sinó  en  el  propio  terreno  del  interesado,  
ofreciéndose para prestar toda la atención posible a los problemas y consultas que  
tengan a bien presentarle y estudiarlas sobre el propio terreno, y que [...] se trasladará 
a la localidad de cada Hermandad en los días que por éstas se indique para conocer  
los problemas que puedan presentarle y estudiar los sistemas de cultivo».731

L'Oficina  del  Servicio  de  Extensión  Agraria desenvolupava activitats  de  tota 

mena  de  cara  a  promoure  en  l'agricultor  canvis  tècnics  i  millores  en  els  conreus. 

Organitzava  conferències,  cursets,  demostracions  de  cultius,  donava  a  conèixer 

subvencions  i  eines  de  crèdit,  visitava  finques,  tramitava  expedients  de  sol·licituds 

vàries a instàncies superiors, i assessorava els agricultors que acudien a l'agència a la 

cerca  de  solucions  a  qüestions  i  problemes puntuals,  com ara  finançament  de  nous 

731 Libro de  Actas  de la  Junta Consultiva  de Hermandades de  Santa Coloma de Farnés .  Arxiu  
Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners. Sign. 01. Pàg. 13-
16.
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cultius o adobs, plagues i malalties. L'activitat desplegada per aquest organisme és tan 

nombrosa  i  variada  que  es  fa  impossible  fer-ne  una  descripció  sistemàtica,  però 

intentarem presentar-ne  un  quadre  general  que  n'indiqui  les  grans  línies.  En  última 

instància ens preguntem: quins canvis va impulsar el  Servicio, quin tipus d'agricultura 

promovia? Vegem-ho en una síntesi anual.

1966. Promoció del blat de moro i el sorgo farratger, i de les sitges rases per a la  

conservació de farratge. «Se ha conseguido la construcción de 3 silos zanja y se espera  

utilizarlos para demostraciones de resultado a fin  de introducir esta práctica en la  

comarca». Millora de les instal·lacions de quatre estables de 60 vaques. Promoció del 

blat, l'ordi i la civada seleccionats; se'n promou un adobat racional, amb força èxit entre 

els agricultors, a través de reunions municipals. Les  Hermandades de Vidreres, Vilobí 

d'Onyar, Sils i Santa Coloma de Farners, així com el magatzem del SNT de Riudarenes, 

reorienten la seva oferta d'adobs i llavors selectes segons preceptes del SEA. Durant 

aquest  primer  any d'existència,  el  SEA ha  intervingut  en  la  creació  de  dos  Grupos 

Sindicales de Explotación en Común de boví, i ha format Juntas Locales en nou pobles 

de la comarca.732

1967.  Promoció del  blat  de moro i  del  sorgo farratger,  així  com de diverses 

pratenques. «Se ha vendido entre Hermandades y comerciantes locales un total de 4,8  

Tm.  de  ray-grass  italiano  para  siembra,  en  lugar  de  los  nabos».733 Es  promouen 

tractaments  contra  plagues  de  l'alfals  (cuca  verda),  i  l'adob  correcte  dels  cultius. 

Promoció de l'alimentació equilibrada per al bestiar:

732 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1966).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.

733 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1967).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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«a pesar de que algunos agricultores se hacen el pienso en el molino de la Hermandad,  
las raciones suelen ser desequilibradas ya que dan un exceso de proteínas y pocos  
hidratos de carbono. Es preciso que en épocas de abundancia de forrajes verdes o bien  
cuando se  da  heno de  leguminosas  aprendan a  hacerse  el  pienso  con sus  propios  
granos sin ningún suplemento proteico».734

Es busca reduir la superfície de cereal de gra, i anar al cultiu de blat selecte d'alt 

rendiment: 10 agricultors, en 30 ha, obtenen un 30% més de rendiment substituint el 

blat “Ariana” per l'“Impeto”.  «Se ha visto que no se debe continuar cultivando maíz  

para  grano  ya  que  su  cultivo  no  es  rentable  y  es  mejor  sustituirlo  por  el  sorgo». 

S'aconsegueix  que  50  agricultors  tractin  correctament  les  plagues  de  l'avellaner. 

L'Agència comença a gestionar la creació d'un planter formatiu i experimental per a 

joves.735

1968.  S'aconsegueix  que  50  agricultors  augmentin  en  més  del  30% la  seva 

producció farratgera, segons normes de l'Agència; i s'aconsegueix que 20 agricultors 

augmentin en un 25% la superfície dedicada a farratge. El tractament contra la cuca 

verda es mostra eficaç. Avança la presència del raigràs:

«El Ray-grass italiano está completamente introducido en la comarca y con él se ha  
conseguido sobrepasar el  incremento del  30% que nos habíamos propuesto.  [...] Se  
intensifica  la  producción  lechera  con  una  reducción  progresiva  de  la  superfície  
dedicada a cereal que era excesiva y aumento de la forrajera».736

Uns  centenars  d'agricultors  han  sembrat  pratenques,  blat  de  moro  i  sorgo 

farratger, i han adoptat el sistema d'adob proposat per l'Agència. Es segueix promovent 

la correcta alimentació del bestiar, així com l'autoconfecció de pinsos en base al cereal 

obtingut  en la  pròpia explotació del  ramader.  Es promou la  construcció d'estables,  i 

s'aconsegueix que: cinc agricultors construeixin estables per 72 vaques lleteres, un altre 

734 Íd.
735 Íd.
736 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  

Extensión  Agraria  (1968).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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grup construeixi estabulacions lliures per 130 vaques lleteres, i dos més estabulin 30 

vedells. Es potencien els cereals farratgers:

«Se ha reducido en un 30% la superfície dedicada a trigo en beneficio de la cebada y  
“barreix”  (mezcla  de  cebada,  trigo  y  avena),  ya  que  las  dificultades  de  
almacenamiento del trigo, el rendimiento de la cebada y la tendencia a autoabastecerse  
tanto en piensos como forraje han hecho que se intensifique el cultivo de los cereales  
piensos y forrajes para el ganado».737

Es promou l'augment del rendiment de l'avellana; es fa amb èxit un curset sobre 

el tema, i en unes 800 ha d'avellana els agricultors apliquen els adobs i antiplagues 

indicats per l'Agència. Es segueix gestionant la creació del Planter; un primer intent a 

Maçanet no dóna gaire bons resultats i es proposa traslladar-lo a Sils.738

1969.  Es  promou l'augment  de la  producció de  farratge  verd i  la  sembra de 

pratenques, sobretot raigràs, amb un cert èxit: 250 ha d'alfals (300 agricultors), 200 ha 

de raigràs (250 agricultors), 80 ha de blat de moro farratger (90 agricultors), i 350 ha de 

sorgo farratger (200 agricultors). A més, es segueix promovent la construcció de sitges 

rasa,  i  de  l'ensitjat  al  buit  amb  làmines  de  plàstic.  Es  constata  que  cada  cop  més 

agricultors es confeccionen ells mateixos el pinso,  «a través de las visitas colectivas  

que hemos realizado con ellos,  [...] favorecidos por el auge de las Hermandades de  

algunas localidades»;  però es busca millorar-ne l'equilibri  nutricional.  S'aconsegueix 

que 200 agricultors sembrin i adobin correctament 320 ha de varietats selectes d'ordi, i 

tants  altres  adopten  els  sistemes  i  productes  d'adob  de  sorgo,  blat  de  moro  i  blat 

promocionats per l'Agència. Quant a l'avellana: es tramiten sol·licituds d'insecticides a 

la Jefatura Agronómica; 150 ha (50 agricultors) adoben segons criteris de l'Agència; es 

posa en marxa un servei d'informació del preu de l'avellana a través d'anuncis per la 

737 Íd.
738 Íd.
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radio i del diari  Los Sitios;  i,  no menys important, es promou que els  «propietarios  

modifiquen el contrato de aparcería o contribuyan en la parte que les corresponde en  

los gastos de cultivo».  Segueix, millora i s'amplia l'activitat (cursets, excursions) del 

Planter de Maçanet de la Selva, i se'n crea un de comarcal a Santa Coloma de Farners.  

Dos  joves  del  Planter  ja  han  obtingut  crèdit  per  a  la  cria  de  vedells.  Es  constata 

l'augment  del  preu  de  la  carn  de  porcí  i  de  l'interès  de  l'agricultor  per  a  la  seva 

producció; ja s'han construït granges i quadres per a centenars de porcs, i  l'Agència 

comença a aconsellar al respecte, mitjançant cursets i atenció de consultes.739

1970. Es continuen promovent els cultius farratgers pratencs d'alfals i raigràs, i 

la  construcció  de  sitges  per  emmagatzemar-los;  en  aquest  aspecte,  l'Agència 

aconsegueix 10 sitges de nova construcció (1000 m3 de farratge), i que un agricultor de 

Brunyola, amb 1 sola ha de prat en regadiu adobat segons criteris de l'Agència, hagi 

pogut  produir  100.000 kg.  de  farratge  verd  per  alimentar  20  vaques  lleteres  durant 

quatre mesos. 20 agricultors construeixen noves granges per influència de l'Agència; la 

majoria  en  estabulació  lliure  i  amb  munyidores  mecàniques.  L'Agència  segueix 

promovent l'ordi per pinso i el sorgo (250 i 30 ha noves respectivament), però reconeix 

que  «han disminuído considerablemente las actividades en este proyecto, ya que los  

cereales de invierno han dejado de ser problema». També s'han edificat naus per a més 

d'un miler de porcs, i s'ha seguit amb la política de promoció de l'adob correcte per a 

l'avellana, utilitzat per 180 agricultors en 700 ha. L'Agència comença a promoure la 

implantació de la gestió comptable en les explotacions, però de moment els pagesos es 

mostren  reticents;  només  tres  agricultors  han  començat  a  gestionar  papers  amb  el 

739 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1969).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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Servicio per tal de fer-ho efectiu. El Planter de Santa Coloma de Farners amplia el seu 

radi d'acció: hi  assisteixen més joves, es fan concursos i cursets, es cedeixen quatre 

crèdits. El SEA inicia una línia de projectes per al  “Desarrollo de Comunidades”. De 

moment, s'han efectuat dues electrificacions de masies a Sils i Massanes que afecten 

unes 30 famílies; i s'ha format un grup comarcal d'extinció d'incendis format per sis 

Hermandades i diversos industrials de la fusta.740

1971. Per causa de la seva activitat durant aquests primer anys, l'Agència està en 

posició d'afirmar que:

«Cada año se va notando la acción de la Agencia al incrementarse paulatinamente la  
siembra de variedades selectas de forrajes, tales como el ray-grass italiano, avenas  
híbridas  blancas  o  negras,  con  veza  villosa-sativa,  prados  artificiales,  alfalfas  
flamencas,  maíces  forrajeros,  etc.  También  por  el  volumen  de  ventas  de  las  
Hermandades locales se ve que el consumo de abono ha crecido notablemente y lo que  
es más importante en forma de abonos complejos equilibrados, desterrando el clásico  
nitrogenado de cobertera y un poco de fosfórico de sementera. Lo mismo sucede con  
los tratamientos antiparasitarios».741

En  efecte,  el  1971  300  agricultors  sembren  600  noves  ha  de  raigràs,  i  500 

agricultors fan el mateix amb 600 ha de blat de moro i sorgo farratger. A més, vuit 

explotacions  han construït  sitges  per  a  farratge  amb una capacitat  total  de  700 m3, 

capaces d'alimentar 250 vaques durant tres mesos, tot i que:

«dado el carácter familiar de las explotaciones ganaderas de la comarca, el ensilado  
constituye un problema necesario. Ya que para la buena marcha de la explotación es  
imprescindible, pero por otro lado acometer con inversiones en silos y especialmente en  
maquinaria hace bastante reacios a los agricultores a adoptar esta técnica».742

L'Agència continua estimulant la millora de les instal·lacions bovines i porcines, 

i la millora de l'alimentació del bestiar. Concretament, s'han construït 17 granges, i se 

740 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1970).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.

741 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1971).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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n'han ampliat o millorat 13 més (més de 500 caps de boví). L'Agència ha elaborat plans 

d'alimentació per a 20 explotacions diferents, i ha aconseguit que 35 ramaders alimentin 

“más racionalmente” les seves 400 vaques lleteres. L'Agència continua tramitant adobs 

i insecticides per l'avellaner. També desenvolupa un curset sobre gestió d'explotacions 

en el que aconsegueix que sis finques iniciïn les seves comptabilitats. El Planter es veu 

reduït en nombre de joves, però tot i així organitza un viatge tècnic a París, un concurs  

de  tractoristes,  i  aconsegueix  un  crèdit  de  la  Dirección  General  de  Capacitación  

Agraria per valor de 100.000 pessetes. Es duen a terme dues electrificacions més, a 

Massanes i Sant Feliu de Buixalleu.743

1972.  En  pocs  anys,  les  indicacions  de  l'Agència  s'han  fet  notar 

considerablement:

«El ray-grass italiano se está convirtiendo en la planta forrajera más importante en la  
alternativa  de  cultivos  dados  sus  rendimientos  y  calidad.  [...] Se  nota  una  clara 
tendencia a la producción de forrajes en detrimento de los cereales ya que 2/3 partes  
de la superfície se dedican a este fin».744

L'Agència es proposa un augment del rendiment de l'avellana mitjançant adobs i 

insecticides,  una gestió  adequada de les  podes,  i  la  mecanització de la  recol·lecció. 

S'organitza un seminari comarcal de l'avellana, i s'hi nombra una comissió d'estudi per a 

la mecanització de la seva recol·lecció. L'Agència obre quatre noves comptabilitats. En 

el Planter s'organitza una quadrilla de poda de fruiters, i un grup dels seus joves guanya 

el Premio Nacional del VI Concurso de Tareas en l'especialitat de l'avellaner. Pel que fa 

a “Desarrollo de Comunidades”, l'Agència és la impulsora aquest any de: l'arreglament 

de diversos camins rurals, la posada en marxa d'un  Grupo de Comercialización de la  

743 Íd.
744 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  

Extensión  Agraria  (1972).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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Leche a Sils i pobles veïns (120 socis, 12.000 litres diaris, un contracte de venda per dos 

anys en una indústria propera la qual paga la recollida i el transport), la instal·lació d'un 

molí de pinsos a la Hermandad de Vilobí d'Onyar, i la constitució d'un Grupo Sindical  

de Colonización (70 famílies) a Sant Julià de Llor per a la construcció d'un pont sobre el 

Ter.745

1973. El Grupo de Comercialización de la Leche de Sils pateix aquest any una 

petita crisi per causa de l'impagament de la indústria lletera compradora. Després de 

dificultoses  gestions  amb  les  autoritats,  la  indústria  supera  els  seus  problemes 

econòmics i el Grupo pot seguir endavant, però ara amb només 100 socis i 9.000 litres 

diaris. El SEA estudia la possibilitat de crear un centre de recollida de la llet per a aquest 

Grupo.  El  SEA segueix promovent  l'agrupació:  es crea un  Grupo para ensilado de  

forrajes a  Maçanet  de  la  Selva.746 Quant  al  boví,  el  SEA aconsegueix  que  cinc 

agricultors construeixin sitges per a farratge per al seu bestiar (3 de blat de moro i 2 de 

raigràs), tot i que reconeix que:

«los resultados conseguidos son menores que los esperados, debido a que la mayoría  
de las explotaciones son inviables por su escasa dimensión, y, por lo tanto, en el futuro  
habrá que trabajar preferentemente con el reducido número de explotaciones viables  
existentes en la comarca (sólo 44 explotaciones tienen más de 15 vacas lecheras)».747

L'Agència porta 10 comptabilitats completes, i col·labora amb 15 explotacions 

d'avellaner  per  a  la  recollida  de  dades  per  a  l'elaboració  d'índexs  estadístics.  Els 

rendiments de la mecanització experimental de l'avellana no són gaire bons, però el 

SEA hi segueix interessat; al seu parer, s'ha d'aconseguir augmentar el rendiment de 

l'avellaner, o aquest cultiu es farà inviable. Es promou, amb resultats tímids, el cultiu de 

745 Íd.
746 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  

Extensión  Agraria  (1973).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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nous fruiters com la pera o la poma i la construcció de noves granges d'engreix de porc. 

El Plantel comença a tenir problemes de continuïtat: una part dels joves són a la mili, i 

molts d'altres han trobat feina en la indústria; tot i així, queden uns joves de Vidreres 

amb els quals es fan unes sessions de formació sobre maquinària.748

1974. Uns quants agricultors de Maçanet, per indicació de l'agència, compren un 

parell de recol·lectores de blat de moro d'última tecnologia, especialitzades en un tall 

òptim de la planta per al seu ensitjat. A partir de l'Agrupación de Comercialización de la  

Leche de Sils,  es  crea un  Grupo Sindical  de Colonización de  cara  a  presentar  més 

seguretat  jurídica  als  seus  associats  davant  d'una  indústria  lletera  reticent  a  les 

agrupacions dels ramaders. El contracte original ha vençut i, com que la indústria a la 

qual s'havien associat no era gaire solvent i a partir d'ara volia especialitzar-se en altres 

productes com els sucs o l'orxata, el  Grupo ha firmat un nou contracte amb una altra 

indústria, que paga una prima a la llet menor, però que ofereix més estabilitat en els 

pagaments. Durant el procés, alguns socis més han abandonat el Grupo: ara són 95 per 

8.000-10.000 litres diaris. Per influència de l'agència, nou explotacions han ensitjat per 

primera  vegada  mitjançant  el  sistema  de  rasa  en  terra  i  coberta  de  plàstic,  cinc 

agricultors han construït noves granges per a 137 vaques, 17 agricultors han dut a terme 

controls sanitaris contra certes malalties (mamitis vacuna), i una desena han millorat les 

instal·lacions  tècniques  de  les  seves  granges  amb munyidores,  tancs  refrigeradors  i 

embaladores. Tot i així,  «las perspectivas de inversión en construcciones se han visto  

frenadas, por una parte, por las dificultades de la coyuntura económica y, por otra  

parte, por la inseguridad de sucesión en la mayoría de explotaciones». El SEA ha obert 

dues  comptabilitats  completes  i  quatre  de  parcials,  i  ha  treballat  en  la  recollida 

748 Íd.
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col·lectiva de dades del sector boví i de l'avellaner i en la seva posterior elaboració 

d'índexs estadístics. En total, l'Agència ja porta o té accés a 27 comptabilitats, de les 

quals 16 són de boví lleter i 11 d'avellana. Es fan un parell de cursets sobre la millora de 

la rendibilitat de les explotacions lleteres i de les plantacions d'avellaner. Quant a aquest 

últim cultiu, el SEA segueix estudiant diferents sistemes mecanitzats de recol·lecció, 

perquè «la forma tradicional es la recogida a mano, que resulta cara a la vez que cada  

vez se tiene más dificultad en encontrar personal idóneo». El  Plantel ha disminuït en 

joves, però tot i així ha organitzat un parell de concursos de tractoristes i ha aconseguit  

una subvenció de 130.000 pessetes per a un dels seus associats.749

1975.  La  promoció  per  part  del  Servicio  de  Extensión  Agraria de 

l'associacionisme agrari va donant fruits: quatre nous grups per a l'ensitjat de blat de 

moro farratger; constitució a Sant Miquel de Cladells, Joanet i Sant Pere Cercada d'un 

Grupo Sindical de Colonización per a l'electrificació de 40 masies disperses;  quatre 

agricultors d'Anglès i Bescanó han constituït una Agrupación de Explotación en Común 

de terres i bestiar (47 ha, 100 vaques); el Grupo Sindical de Colonización lleter de Sils 

ha estat assessorat pel SEA en la firma d'un nou contracte amb una indústria que ofereix  

més garanties i unes millors primes a la quantitat i qualitat de la llet. El nou contracte 

segueix essent a cost zero: la indústria es seguirà fent càrrec de la recollida de la llet, el  

Grupo de moment no vol invertir en la instal·lació d'un centre de recollida propi. A més, 

el SEA assessora el Grupo en la millora de la qualitat de la llet per diverses vies: millora 

de  l'alimentació,  refrigeració  de  les  granges,  higiene  en  el  procés  de  munyir...  En 

nombroses  explotacions  bovines  s'han  millorat  les  instal·lacions  tècniques,  les 

749 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1974).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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condicions  higièniques,  l'alimentació del  bestiar,  el  nombre de caps  de bestiar,  i  els 

controls sanitaris dels animals; també s'han construït noves sitges de farratge. El SEA 

promou aquests canvis de cara a convertir explotacions inviables en viables, per la via 

de l'augment de la seva capacitat productiva. Quant a l'avellana, es segueix promovent 

l'acció de pesticides, i 6 cultivadors han aconseguit mecanitzar-ne la recol·lecció per 

diferents vies estudiades pel SEA, com l'escombrat i la succió. Alguns agricultors han 

introduït millores en les seves plantacions de pomeres en base als consells de l'Agència: 

malles contra pedregades, sistemes de reg per goteig, utilització de varietats selectes i 

empelts,  i  nous mètodes de poda.  El  Plantel mira d'adaptar-se a  la  manca de joves 

incorporant un grup de Vilobí d'Onyar que, tot i d'origen rural, treballa en la indústria; 

s'intenta  promoure  activitats  culturals  i  recreatives;  es  mantenen  els  concursos  de 

tractoristes i es fa algun curset sobre socorrisme i seguretat a la feina. El grup de Vilobí 

promou i  aconsegueix de l'Ajuntament  la  construcció d'un camp de futbol.  Quant  a 

l'altre grup, la voluntat del SEA és «ir formando a los jóvenes para dirigir una empresa  

agraria  y  facilitar  el  entendimiento  entre  padres  e  hijos,  con  el  fin  de  facilitar  la  

incorporación a la empresa».750

1976.  Es  constitueixen  tres  nous  grups  per  a  l'ensitjat  de  farratge  (vuit 

agricultors),  i  es  compren  noves  recol·lectores.  Es  crea  un  Grupo  Sindical  de  

Colonización a  Santa  Coloma  de  Farners  per  a  la  prestació  de  serveis  tècnics  als 

productors  lleters  (lluita  contra  malalties,  plans  d'alimentació...)  i  per  a  la  compra 

comuna  de  productes  diversos;  està  format  per  40  agricultors  que  disposen  de  937 

vaques i 830 ha. El Grupo lleter de Sils torna a passar per mals moments per causa del 

750 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1975).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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retard en el pagament de la indústria compradora. El SEA segueix promovent l'ensitjat 

de farratge en les instal·lacions bovines, i l'ús de recol·lectores modernes de  “corte  

exacto” que permeten un aprofitament òptim del farratge. Nombroses explotacions han 

adoptat  aquest  sistema,  així  com modernes  tècniques  en  l'extracció de fems i  altres 

innovacions com la refrigeració de l'estable o la instal·lació de munyidores. Quant als 

fruiters,  es  va  ampliant  l'ús  dels  herbicides  i  pesticides  recomanats  pel  SEA,  la 

implantació de sistemes de reg per goteig o aspersió, i la mecanització de la recol·lecta 

de l'avellana, que ja es va mostrant efectiva i ha reduït considerablement el seu cost. El 

SEA comença a estimular els cultius forestals de ràpid creixement com el plàtan o el 

pollancre, el qual introdueix a Sils en la repoblació de l'estany. El Planter es manté en 

estat vegetatiu, procurant preparar joves agricultors per a l'accés en la direcció de les 

seves empreses familiars; aquest any, només 1 jove del planter s'incorpora en la direcció 

de la finca de la seva família.751

1977.  Nous  agricultors  s'afegeixen  a  l'ensitjament  de  farratge.  Ja  són 53 les 

explotacions  que ensitgen blat  de moro,  raigràs,  alfals  i  altres  pratenques,  amb una 

capacitat total de 8000 Tm. El mateix succeeix amb el blat de moro farratger de “corte  

exacto”: ja són 29 explotacions, 4200 Tm. i 140 ha. Les granges també han millorat les 

seves  instal·lacions:  s'han  augmentat  els  caps  de  bestiar,  s'han  instal·lat  noves 

munyidores i 23 ramaders han adquirit tancs de refrigeració de la llet amb capacitat de 

17.000 litres.752 L'avellana també va mecanitzant gradualment la seva recol·lecció, tal 

com promovia el SEA; s'han comprat netejadores, ventiladores, aspiradores:

751 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1976).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.

752 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  
Extensión  Agraria  (1977).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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«Como resultado  de  las  actividades  realizadas  en  años  anteriores  (visitas  a  Reus,  
demostraciones,  etc.),  merece  destacarse  este  año  la  tendencia  creciente  a  la  
mecanización de las operaciones de recolección, favorecida por la escasez de mano de  
obra y los altos costes de la recolección manual».753

El pollancre continua en el punt de mira del SEA: «divulgar el cultivo racional  

del chopo, elección de plantones, y ensayar nuevos clones y variedades». El Planter està 

en hores baixes, i només organitza algunes reunions formatives; es destaca que un parell 

de joves han adaptat les seves finques segons els preceptes del SEA.754

1978.  Es  creen  un  parell  més  de  grups  per  ensitjar  a  màquina,  i  els  grups 

d'agricultors ja existents amplien la seva flota. Les consecucions en el sector boví són 

considerables: 65 explotacions ja ensitgen unes 9.000 Tm. de farratge; 44 ho fan amb 

unes 5.000 Tm. de blat de moro farratger de  “corte exacto”; 12 agricultors més han 

adquirit tancs de refrigeració de la llet amb una capacitat total de 9.600 litres; diversos 

agricultors han construït noves granges d'estabulació lliure, o han implementat millores 

tècniques a les ja existents, com ara munyidores en forma d'espina de peix. El mateix 

succeeix amb l'avellana:  «fruto de la labor desarrollada en años anteriores,  son ya  

varias las máquina fijas y móviles, y los diversos sistemas de recolección mecanizada  

actualmente existentes».755

Hem esmentat alguns dels crèdits que el SEA va cedir als joves del Plantel; però, 

amb tot, quina mena de projectes finançava l'Agència Comarcal de Santa Coloma de 

Farners del Servicio de Extensión Agraria a través dels crèdits i ajudes que aconseguia 

per als joves del seu Plantel?756 La majoria d'ajudes anaren en el sentit de promoure i 

753 Íd.
754 Íd.
755 Memoria  anual  de  actividades  de  la  Agencia  de  Santa  Coloma  de  Farnés  del  Servicio  de  

Extensión  Agraria  (1978).  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 20.

756 Veure'n un resum al quadre 5.26.1. Pàg. 252-353.
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impulsar l'inici o l'ampliació d'alguna explotació bovina entre els joves, sobretot per a 

l'engreix de vedells per a carn, i també per a la cria de vaques lleteres. Es donaren també 

ajudes per a la construcció o ampliació de quadres, i  per a la millora d'explotacions 

familiars. S'atorgà també un crèdit per a l'inici d'una explotació d'avellaners en una finca 

familiar.  En un dels  crèdits  concedits  es posà especial  èmfasi  en la renovació de la 

direcció de l'empresa, succeint el jove al seu avi en la gestió de l'explotació. Totes les 

ajudes del SEA tenien una taxa de finançament dels projectes realment considerable, 

arribant  en  diversos  casos  a  ser  absoluta,  és  a  dir  que  els  crèdits,  d'interès  baix, 

finançaven d'entrada el 100% de la inversió.

Recapitulem.  L'Agència  del  Servicio  de  Extensión  Agraria,  una  més  de  les 

institucions de la política agrària del règim, creada el 1966, serví en molt bona mesura 

de catalitzadora del canvi agrícola a la comarca. Les seves activitats, la seva propaganda 

i les seves ajudes econòmiques foren sens dubte les impulsores de tota una sèrie de 

petits  canvis  en nombroses  explotacions  que acabarien  per  transformar,  en poc més 

d'una dècada, el panorama agrícola de la comarca. La seva actuació anà en la direcció 

de la modernització, l'especialització i la tecnificació de les explotacions agràries, i fou 

paral·lela als canvis agrícoles que en la comarca apuntaven en el mateix sentit. Aquesta 

actuació es pot resumir, en grans línies, de la següent manera: promoció dels cultius 

farratgers, especialment les pratenques, sobretot el raigràs; promoció de la ramaderia de 

granja,  especialment  el  boví  lleter;  promoció  dels  cultius  fruiters,  especialment 

l'avellana;  promoció  de  la  mecanització  agrícola,  especialment  en  les  explotacions 

lleteres  (munyidores),  en  la  sega  i  ensitjat  de  farratge,  i  en  els  cultius  fruiters 

(recol·lecció);  promoció  de  l'agricultura  de  grup;  promoció  d'adobs,  pesticides, 
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herbicides i sanitaris adequats; promoció del desenvolupament rural, especialment en 

qüestions  d'electrificació  de  masos  i  d'arreglament  de  camins;  enquadrament  de  la 

joventut; i promoció d'una gestió empresarial de les explotacions agrícoles, amb èmfasi 

especial en l'obertura i seguiment de comptabilitats.

A partir dels vuitanta, l'oficina comarcal del SEA de Santa Coloma de Farners 

continuà la seva activitat, incorporada al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 

de la Generalitat. Resumint, podem dir que la seva actuació és plenament continuista 

amb les línies  que ja s'havien marcat  durant  els  setanta.  El SEA segueix estimulant 

l'estabulació lliure,  i  l'alimentació i higiene correcta del bestiar;  i  entre 1980 i  1984 

aconsegueix la creació, en diversos municipis, de nous grups lleters. Aprofundeix en la 

tasca de divulgació de nous sistemes de reg per a l'avellana i la pomera, així com dels 

seus mètodes insecticides. Continua estimulant l'agricultura de grup, cada cop més en la 

forma de societats mercantils i SAT. Insisteix cada cop més en la importància i el valor  

dels arbres de creixement ràpid, sobretot el plàtan i el pollancre, els quals van guanyant, 

en pocs anys,  cada cop més terreny agrícola, i  acaben esdevenint l'element típic del 

paisatge  rural  de  la  comarca.  A aquests  projectes,  el  SEA afegirà  l'estímul  de  la 

horticultura  intensiva  en  hivernacle,  i  una  tasca  cada  cop  més  insistent  entre  les 

explotacions ramaderes per adaptar els seus estàndards a les normatives de la CEE, en 

previsió  de  l'aleshores  pròxima  incorporació  d'Espanya  a  la  Comunitat.757 En  una 

retrospectiva de la feina feta per l'Agència, el seu Jefe podia afirmar el 1980:

«Aquest projecte va començar per introduir una alternativa farratgera més productiva  
que la tradicional, blat – naps + fenc – civada de flor. Actualment la alternativa en  
sequá es prácticament un monocultiu de ray-grass, al que se junta el blat de moro per  
ensitjar en  regadio.  Aixó ha  permés una gran millora en l'alimentació del bestiar i  

757 Memòries anuals de l'Agència de Santa Coloma de Farners del Servei d'Extensió Agrària (1980-
1984). Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura,  
Ramaderia i Pesca. Sign. 20.
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també augmentar considerablement la  carga ramadera. Tot  aixó ha anat acompanyat  
per l'introducció del ensitjat, fins allevores desconegut a la comarca, lo que ha permés 
una regularització de l'alimentació al llarg de l'any; una reducció de les  perduas en 
comparació  al  “secatje”,  i  un  autoabasteixement farratger,  no  tinguen de  comprar  
“camions d'userda”».758

Certament, com ja hem vist, l'economia rural de la comarca evolucionà en el 

mateix sentit que les autoritats propugnaven i impulsaven tant des dels  Consejos i les 

Hermandades com des del SEA. En un tardà informe de 1980 elaborat per l'IRYDA de 

cara a valorar possibles inversions en crèdit d'interès local i postes en regadiu per a la 

comarca de la Selva, ja es reconeixia l'esforç fet pels agricultors en els últims vint anys:

«En cuanto a la superficie labrada se ve una clara y acertada tendencia a los cultivos  
forrajeros  base  actual  y  futura  de  la  cabaña  ganadera  hoy  en  aumento,  y  al  
abastecimiento de las industrias cárnicas, mercado interior de Gerona y Barcelona y  
abastecimientos  turísticos  estacionales.  Los  rendimientos  obtenidos  se  consideran  
buenos  y  con  tendencia  al  aumento  de  la  producción  final  agraria  a  base  del  
incremento de cabezas de ganado».759

Per l'IRYDA, el problema seguia radicant en la mida de les explotacions, al seu 

parer excessivament petites per al correcte desenvolupament d'una agricultura del tot 

capitalitzada. Tot i descartar la concentració:

«por la idiosincracia del agricultor y el hecho de que la masía se sitúe en las tierras de  
cultivo, [...] será necesaria la asociación de explotaciones, el cooperativismo y la mejor  
comercialización  de  los  productos,  procurando  dotar  a  las  explotaciones  y  sus  
asociaciones  de  medios  económicos,  mediante  la  concesión  de  préstamos  y  
subvenciones,  que  permitan  una  capitalización  y  puesta  al  día  de  las  empresas  
agrícolas».760

Amb tot, l'IRYDA dibuixava un escenari no gaire diferent del que s'havia vingut 

traçant en els últims anys, i instava a seguir en les mateixes línies productives en les que 

la comarca ja s'havia especialitzat: «las conclusiones en la orientación de la producción  

758 Memòria anual de l'Agència de Santa Coloma de Farners del Servei d'Extensió Agrària (1980) . 
Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  Departament  d'Agricultura,  
Ramaderia i Pesca. Sign. 20.

759 Informe previo de ordenación de explotaciones para la comarca de la Selva, Gerona (1980).  
Jefatura Provincial del IRYDA. Arxiu Històric de Girona. Fons de la Delegació Provincial del  
Ministeri d'Agricultura. Sign. 803. Pàg. 10.

760 Ibid. Pàg. 13.
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futura de la comarca son las siguientes: acciones conducentes a la repoblación forestal  

[ja hem vist com el SEA venia estimulant l'explotació d'espècies arbòries de creixement 

ràpid], fomento de la producción de forrajes y cereales pienso, pradera y tubérculos,  

encaminado a obtener una mayor cantidad de alimento para el ganado. Incrementar  

los  cultivos  hortícolas  destinados  al  consumo  en  fresco,  en  las  zonas  litorales.  

Favorecer el desarrollo de explotaciones agropecuarias, con la selección y mejora del  

ganado,  fomento  de  la  construcción  de  alojamientos  y  dependencias  necesarias.  

Conservando la ganadería actual y aumentando el número de las especies de vacuno,  

porcino y ovino».761

761 Ibid. Pàg. 23.
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6. CONCLUSIONS

Els  dos  grans  leitmotiv  de  la  principal  historiografia  que  ha  estudiat  el 

franquisme han estat la naturalesa política i ideològica del règim, i el ràpid creixement 

econòmic de l'Espanya dels seixanta; més tardanament ho ha estat també l'estudi de la 

repressió i  l'oposició a la dictadura.  Però tot i això considerem que la historiografia 

sobre  el  franquisme encara  té  un  llarg  espai  per  recórrer.  La  major  part  del  volum 

d'obres publicades des dels seixanta fins als vuitanta o encara noranta, moltes d'elles 

amb autoria de protagonistes o dirigents de la transició i de la primera democràcia, quan 

no  l'últim  franquisme,  tenen  un  biaix  excessivament  ideològic,  i  la  seva  és  una 

vinculació més ferma envers els debats polítics del seu present que no pas amb l'anàlisi 

històrica del seu passat.

El  debat  sobre  la  naturalesa  del  franquisme  possiblement  ha  pecat  de  ser 

excessivament interpretatiu i valoratiu, i ha deixat de banda l'anàlisi concret, empíric o 

sistemàtic de molts dels seus fenòmens o àmbits d'estudi, com el que ens hem centrat en 

aquesta  tesi.  Sembla prou clar  avui  que qui  debatia sobre l'obertura o l'estancament 

ideològic  del  règim durant  els  llargs  anys  de  transició  i  adaptació  a  la  democràcia 

estava, en molts casos, debatent sobre la possibilitat d'Espanya de deixar enrere el seu 

passat, o sobre la seva suposada consecució d'una certa normalitat política en el marc 

d'un  món europeu,  modern  i  liberal;  en  general,  s'ha  tendit  a  presentar  una  imatge 

excessivament reformista, adaptativa i liberalitzant del règim.

Per  la  seva  banda,  el  desenvolupament  econòmic,  àmbit  quasi  exclusiu 
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d'economistes, ha tingut una quantificació gairebé perfecta i se'n coneixen prou bé les 

magnituds,  però  possiblement  està  marcada  per  una  excessiva  descontextualització 

política i ideològica, i s'ha tendit a presentar-ne una imatge ahistòrica desvinculant-lo 

del seu marc natural que era la dictadura; en general, els economistes han elaborat una 

descripció autoexplicativa del desenvolupament econòmic, prescindint de l'actuació de 

l'estat  en  aquest  sentit,  i  s'ha  tendit  excessivament  a  la  deformació  liberalitzant, 

especialment pel que fa a la naturalesa i virtuts del “Pla” d'Estabilització. El règim dels 

seixanta i setanta no presenta un marc polític i econòmic tan alineat amb el liberalisme 

del món europeu o nord-americà com sovint s'ha tendit a afirmar.

**********

Les  dretes  a  l'entorn  de  Franco  coincidien  en  un  mateix  projecte  econòmic 

definit pel corporativisme, l'estatisme i el respecte per la propietat privada i el lucre 

empresarial.  D'entre  tot  l'espectre  de  la  dreta  espanyola  d'abans  de  la  guerra, 

especialment dels anys de la segona república, la que potser tenia un projecte agrari més 

de perfil propi i més ben definit era el falangisme; la resta es mantenien en la defensa de 

l'statu quo. No hi ha dubte que, malgrat les resistències i oposicions de certes elits o 

sectors  d'altres  dretes,  el  règim adoptà  com a  propi  el  projecte  agrari  del  feixisme 

espanyol.

El principal definidor d'aquest projecte fou el dirigent falangista José Antonio 

Primo  de  Rivera,  a  qui,  fins  al  ministre  Cavestany,  l'últim  falangista  pur,  tots  els 

dirigents agraris del règim tingueren com a referent i seguiren en el desplegament de les  

315



seves doctrines. És de fet Cavestany qui més decidida i eficaçment posa en marxa tot 

l'aparell institucional necessari per a la realització de la tan propugnada reforma agrària 

de signe falangista, sobretot el  Servicio Nacional de Concentración Parcelaria. És a 

partir dels últims tres ministres, Cánovas, Díaz-Ambrona i Allende, que el règim adopta, 

sempre harmonitzant-lo amb la reforma agrària falangista, el discurs i els preceptes de la 

“revolució verda” i la modernització agrícola. No volem, però, tractar aquests últims 

tres ministres de tecnòcrates, ja que el seu projecte segueix essent, per la vinculació 

orgànica en el  partit  i  el  sindicat  i  per la llarga carrera desenvolupada en el  si  dels 

organismes oficials de l'agrarisme franquista, un perfil clarament falangista.

Quins són els grans trets definitoris del projecte agrari del falangisme? És en 

primer lloc,  a diferència de l'immobilisme de la resta de les dretes de preguerra, un 

projecte  reformista,  quan  no  de  vel·leïtats  “revolucionàries”,  i  en  segon  lloc,  a 

diferència  de l'esquerra,  tant  reformista  com revolucionària,  és un projecte  de perfil 

tècnic més que social, perquè la principal obsessió dels falangistes era la superació de la 

conflictivitat social al camp sense recórrer a solucions socialitzants, i el projecte agrari 

joseantonià mirava de donar-hi solució. En primer lloc, mitjançant una reordenació dels 

conreus, que pretenia garantir que cada territori cultivés allò que li era més propici, i  

assegurar  al  mateix temps que Espanya,  en virtut  de la  seva tan desitjada completa 

sobirania nacional, disposés en el seu sòl de tota la varietat de cultius necessaris per a 

l'alimentació i, fins i tot, per a una eventual exportació. En segon lloc, mitjançant el que 

José  Antonio  Primo  de  Rivera  anomenava  la  racionalització  de  la  mida  de  les 

explotacions, impulsant la reducció de latifundis per la via de l'expropiació de la terra 

sobrera,  el  repartiment  de  parcel·les  familiars  o  l'explotació  sindical,  i  fusió  de 
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minifundis que resultaven antieconòmics pels seus propietaris. En tercer lloc, mitjançant 

la colonització: no només instal·lant camperols sense terra en les parcel·les sobreres 

dels latifundis, sinó també per la via de la colonització interior, la posada en cultiu de 

noves terres,  les obres de regadiu i  les millores en la infraestructura.  En quart  lloc, 

mitjançant les obres de regadiu, tot i que les que es projectaren de manera faraònica, 

com el Pla Badajoz, no van tenir l'èxit esperat. No obstant, moltes petites parcel·les es 

beneficiaren  d'ajudes  per  al  regadiu  en  les  seves  diverses  formes,  com ara  amb  la 

possibilitat de comprar motors de reg o de construir pous. En cinquè lloc, mitjançant 

tota  una  sèrie  d'eines  complementàries  destinades  a  elevar  el  nivell  de  vida  de 

l'agricultor i  a modernitzar les seves explotacions: extensió agrària,  crèdit  abundant, 

preus remuneradors.  Per  últim,  cal  no oblidar  que el  marc natural  on el  falangisme 

pensava  desenvolupar  aquests  canvis  era  el  de  la  corporació  vertical,  és  a  dir  la 

Hermandad.

Amb el pas del temps, algunes d'aquestes qüestions quedaren diluïdes en el marc 

del desenvolupament econòmic general dels seixanta, o passaren a un segon pla. Així, 

per exemple, a partir dels seixanta, després dels grans plans de colonització i posada en 

regadiu de grans zones, el règim ja no es tornaria a proposar res semblant. Però també és 

cert que, allà on les eines tradicionals fallaven, el règim trobava una manera, sempre en 

coherència amb els principis de la reforma agrària falangista, per dur a terme els seus 

projectes. A tall d'exemple, a partir dels seixanta i amb la mecanització dels camps, i  

especialment en pobles on això no havia estat  mai un problema, moltes parcel·les i 

masos que fins aleshores tenien una mida òptima comencen a quedar petits i la seva 

explotació comença a ser considerada antieconòmica; en aquests casos, i la Selva n'és 
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un bon exemple,  la  concentració  parcel·lària  no  era  la  solució  adequada,  perquè  la 

parcel·les no estan disperses sinó que senzillament haurien quedat petites de cara a la 

nova agricultura; per superar aquest “nou minifundisme” el règim comença a estimular 

la  formació de  Grupos Sindicales de Colonización i  de  Agrupaciones  Sindicales de  

Explotación  en  Común,  enquadrats  en  les  Hermandades.  L'agricultura  de  grup 

s'incorporà així amb relativa facilitat al sindicalisme vertical falangista i passà a ser un 

element més de la seva reforma agrària.

També és cert  que amb el pas del temps sortirien nous problemes fruit de la 

modernització agrícola, l'especialització, el canvi de patrons de consum i l'augment de 

la productivitat  que portaria  a l'excedent;  i  també és cert  que el  règim faria  front a 

aquests  nous problemes amb un utillatge ideològic i  institucional que en la reforma 

ideada per José Antonio no havia estat previst i que podríem considerar “poc ortodox”. 

De fet, la historiografia ha tendit a considerar que les respostes donades pel règim a 

aquests nous problemes tendien a l'alineament amb el món liberal europeu o, fins i tot, 

amb  el  cooperativisme  nord-americà.  Res  més  lluny  de  la  veritat:  un  cop  més,  la 

reforma agrària  falangista  va ser  capaç de  fagocitar  aquest  nou utillatge  ideològic i 

institucional de què parlem. Quan sorgeix el problema de l'excedent, les institucions 

interventores de la postguerra s'adaptaren a la nova situació mitjançant els  mateixos 

mecanismes, com ara control de preus o subvencions a certes produccions, o fent ús de 

mecanismes nous, com ara la construcció de sitges públiques; res es fa estrany a les 

autoritats ni aliè a l'agrarisme franquista: la intervenció, el proteccionisme i el mercat no 

lliure han estat sempre les seves banderes. Quan l'èxode rural posà fi a la fam de terra i 

imposà la capitalització de les explotacions, el règim senzillament arraconà les eines de 
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reordenació de la propietat, en un sol organisme anomenat IRYDA, al mateix temps que 

potencià les eines més “tècniques” de la reforma agrària falangista: l'extensió agrària, el 

crèdit, la introducció de nous conreus, l'impuls a la ramaderia de granja, entre d'altres. 

Hi hagué adaptació, canvi i flexibilització, però en cap cas hi hagué renúncia al projecte 

agrari del falangisme.

**********

L'arquitectura institucional que neix del desplegament d'aquest projecte és molt 

clara. El Servicio de Recuperación Agrícola s'encarregà de la devolució de terres i de la 

oficialització de la contrarevolució franquista, en un alt grau duta a terme al marge de 

l'administració pels propietaris d'abans de la guerra. El Servicio Nacional del Trigo, la 

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes i la Fiscalía de Tasas es van fer 

càrrec de la intervenció dels productes agraris i de la gestió del racionament en els seus 

diversos  aspectes:  fixació  de  preus,  plans  de  sementera  obligats,  distribució  i 

emmagatzematge  d'aliments,  persecució  judicial  dels  infractors...  Anys  més  tard,  el 

SENPA i  el  FORPPA s'encarregarien  de  la  fixació  de  preus  de  garantia,  de  les 

subvencions a nous cultius, i servirien també de fons econòmic per al manteniment de 

l'activitat  agrària.  La  racionalització  de  la  mida  de  les  explotacions  era  funció  del 

Instituto  Nacional  de  Colonización i  del  SNCP/SENCOPOR,  després  unificats  en 

l'Instituto  de  Reforma  y  Desarrollo  Agrario.  La  colonització  de  grans  zones  no 

aconseguiria  els  resultats  esperats,  però  les  ajudes  a  colonitzacions  d'interès  local 

tingueren un impacte més clar i directe entre els agricultors. El  Servicio de Extensión 
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Agraria,  la  Jefatura  Agronómica,  la  Banca  Agrària,  i  la  Dirección  General  de  

Coordinación,  Crédito  y  Capacitación,  entre  d'altres,  farien  la  resta  en  els  seus 

respectius  àmbits.  Per  últim,  les  Hermandades encarnaven  la  vessant  sindical 

corporativa de tot el conjunt.

**********

Les  Hermandades Sindicales  de Labradores y  Ganaderos,  sovint  legitimades 

com a continuadores de les cambres agràries decimonòniques o dels sindicats agrícoles 

del  primer  terç  del  segle  vint,  eren  la  branca  rural  del  sindicalisme  vertical  que  el 

falangisme  articulà  acabada  la  guerra.  De fet,  és  força  comú que  els  pagesos,  tant 

aleshores  com  encara  ara,  les  anomenin  “el  Sindicat”.  El  seu  desenvolupament,  a 

diferència del de l'OSE, fou clarament expansiu, i l'Organización Sindical Agraria en el 

seu conjunt  no féu més que consolidar-se institucionalment  i  ampliar  competències. 

Lentament, i no sense oposició de les altres dretes, al camp acabarien triomfant les tesis 

falangistes.

L'estructura  de  l'OSA  seguia  el  següent  patró.  Les  Hermandades locals 

s'enquadraven en les seves respectives Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias de nivell 

provincial, i aquestes, al seu torn, s'enquadraven en la Hermandad Sindical Nacional de  

Labradores y Ganaderos, que també incloïa els representants dels diferents Sindicatos  

del  Sector  Campo.  La  Hermandad local  era  presidida  pel  Jefe,  amb  suport  del 

Secretario i del  Cabildo, i havia d'enquadrar també altres organitzacions professionals 

de signe agrícola, com ara les Cooperatives, els Grupos Sindicales de Colonización i les 
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Agrupaciones Sindicales de Explotación en Común.

Les Hermandades enquadraven la pagesia, reprimien la possibilitat de protesta, 

gestionaven la seguretat  social  del camp i vehiculaven la política agrària oficial.  En 

aquest  últim  aspecte  són  d'especial  interès,  doncs  esdevenien  el  nexe  natural  entre 

l'agricultor i l'estat. No eren, evidentment, institucions representatives: en molts pobles 

porten una vida vegetativa, mentre que en d'altres estan controlades per les elits locals.

Tot  i  així,  quan  el  conflicte  social  es  trasllada  del  camp  a  la  ciutat,  poden 

esdevenir unes aliades a tenir en compte pel pagès: subvencions, crèdits, ajudes, llavors, 

adobs, associació per a l'explotació en comú, maquinària col·lectiva... I aquí rau una 

part  del  seu  relatiu  èxit:  eren  institucions  relativament  àmplies,  per  llei  havien 

d'enquadrar tot organisme agrari, i van saber desenvolupar la flexibilitat suficient per, 

amb el temps, anar incorporant noves funcions i organismes.

**********

L'agricultura,  durant  el  franquisme,  passà  essencialment  per  tres  fases:  una 

primera de contracció, crisi, misèria i mercat negre durant els anys quaranta; una segona 

de creixement en uns termes tradicionals, els anys cinquanta i principis dels seixanta; i 

una tercera de modernització i canvis estructurals profunds, durant els anys seixanta i 

setanta. Hi ha un cert consens historiogràfic a l'entorn de dues qüestions. D'una banda, 

l'entramat  intervencionista  dels  quaranta  va  mostrar-se  ineficaç  com  a  mecanisme 

d'assignació  de  recursos,  i  va  ser  l'agreujant  quan  no  la  causa  de  la  crisi  agrària  i  

alimentària de la llarga postguerra. I de l'altra, l'agricultura tradicional, que va viure una 
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dècada llarga de creixement i esplendor, va mantenir-se així mateix artificialment viva 

per causa de la política agrària i laboral del règim.

Ara bé, l'intervencionisme i la política agrària del règim jugarien un paper molt 

diferent de cara a les transformacions dels seixanta i dels setanta. No hi ha dubte que, 

encara que la intervenció hagués estat molesta als grans productors durant els quaranta, 

pels baixos preus oficials, va passar a ser reclamada per les mateixes elits a partir dels  

seixanta, amb l'objectiu d'assegurar preus de garantia. Amb l'augment de la productivitat 

i els canvis en els patrons de consum, els productors bladers i ramaders s'empararen de 

nou en l'ègida del règim perquè s'asseguressin preus i es protegís el mercat nacional 

davant de les importacions. Trenta anys després de la guerra civil, certes elits refermen 

l'aliança contreta amb Franco; però per aleshores les elits bladeres i latifundistes ja no 

eren les decisives en la direcció d'un país que s'havia industrialitzat.

És  en  aquest  context  que  hem  d'entendre  la  reordenació  institucional  de 

l'agrarisme franquista de finals dels seixanta i principis dels setanta (FORPPA, IRYDA): 

la  propietat  ja  no  es  veu  amenaçada  per  l'espectre  de  la  col·lectivització,  sinó  per 

l'espectre de la desvalorització del producte del camp. A partir d'aleshores, l'estat destina 

fons especials a subvencionar els excedents i a assegurar el manteniment dels preus, i 

promou una reordenació de cultius adaptada a la demanda de carn del nou consumidor 

urbà.

L'agricultura de finals dels  setanta ja no té res a veure amb la de finals dels 

trenta,  ja  que  s'ha  reduït  considerablement  la  superfície  conreada  i  els  camps  s'han 

buidat de joves que han anat a treballar a la ciutat. El seu pes dins del PIB ha estat cedit  

a la  indústria  i  al  sector  serveis;  les explotacions s'han mecanitzat i  especialitzat  en 
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cultius concrets; la ramaderia de granja, les pratenques i els cereals-pinso han canviat 

aquell paisatge agrari basat en blat, patata i naps; i les formes tradicionals d'explotació 

de  la  terra,  com la  masoveria  o la  parceria,  han  cedit,  per  inadequades  a  la  lògica 

capitalista,  davant  l'avenç  de  l'explotació  directa  empresarial.  Mor  el  pagès,  neix 

l'empresari agrícola.

**********

Sens dubte, foren el desenvolupament econòmic i l'èxode rural, més que no pas 

el factor accés a la propietat, els principals agents de pacificació del camp i de superació 

de les velles dinàmiques de conflictivitat social. No era com el règim havia previst: la 

confiança inicial s'havia dipositat en la colonització i la concentració parcel·lària. Però 

tampoc eren unes causes alienes al règim: quan encara és a temps, reaccionà i posà 

estímuls a la modernització agrària. En aquest context, les  Hermandades i la resta de 

l'entramat institucional de l'agrarisme franquista al camp foren institucions relativament 

dinàmiques,  i  les  polítiques  de subvencions  i  estímuls  que  a  través  d'elles  el  règim 

desplegava haurien de ser comptades com a agents de considerable importància en el 

desenvolupament  rural  i  la  modernització  agrícola.  Al  camp,  el  desenvolupament 

econòmic té lloc en una marc polític i institucional corporativista i altament intervingut 

per l'estat.

**********
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En aquesta tesi ens hem fixat específicament en el cas de la Selva. A part de la 

desagrarització  dels  municipis  per  abandó  de  la  població,  instal·lació  de  polígons 

industrials o reconversió turística, fenòmens ineludibles en tot procés d'industrialització, 

allí el canvi agrari arribà principalment per quatre vies: mecanització de les explotacions 

i les feines del camp, especialització en la ramaderia de granja, sobretot boví i porcí per 

a llet i carn, especialització en els fruiters, sobretot l'avellana i la poma, i reordenació 

dels conreus caracteritzada per la reducció del blat i els tubercles farratgers i l'auge dels 

cereals-pinso i  les pratenques.  És a dir,  es passà del blat al prat.  La introducció del 

raigràs,  dels  plàtans i  dels pollancres,  juntament amb la instal·lació de granges,  van 

provocar un rellevant, i segurament irreversible, canvi en el paisatge de la comarca.

Hem intentat esbrinar quina relació mantenia el règim amb aquests canvis, bé 

sigui  a  través  dels  serveis  oferts  en  les  Hermandades,  bé  a  través  de  l'activitat 

desenvolupada  pel  SEA,  bé  a  través  de  subvencions,  bé  a  través  de  la  direcció 

ideològica dels consells sindicals, i els resultats, tot i que no del tot quantificables, són 

qualitativament molt significatius: el règim promocionà la nova agricultura, i la política 

agrària  per  ell  desplegada  és  un  de  les  principals  factors  explicatius  del  seu 

desenvolupament.

El règim promogué les farratgeres, la ramaderia de granja, la llet, i els fruiters, i 

portà a terme una abundant i ben planificada política de subvencions a llavors i adobs 

per fer realitzables aquestes activitats. El règim promogué la mecanització, l'agricultura 

de  grup,  sempre  sindicada  en  la  Hermandad,  l'explotació  directa,  l'obertura  de 

comptabilitats, la gestió empresarial, i el desenvolupament d'infraestructures rurals com 

ara electrificacions o camins, i al mateix temps tingué desplegades nombroses vies de 
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generós  crèdit  agrari  per  a  fer-ho  possible.  A  més,  els  “Sindicats”,  segons  la 

terminologia  dels  pagesos,  o  les  Hermandades de  certs  pobles  selvatans  van  saber 

mantenir,  quan  no  potenciar,  la  relació  amb  l'agricultor:  tals  són  els  casos  de  les 

cooperatives dels pobles costers, autèntic búnquer pagès, o dels GSC i les Agrupaciones 

de Riudarenes o de Sils.

**********

A grans trets, la política econòmica del règim passà per quatre fases. Primera, els 

anys  quaranta,  caracteritzada  per  l'intervencionisme extrem i  la  voluntat  autàrquica; 

l'alineació del règim amb les polítiques econòmiques dels altres feixismes fou completa. 

Segona, els anys cinquanta, caracteritzada per lleugeres obertures a l'exterior i per certes 

flexibilitzacions de la intervenció, com ara la implementació de canvis múltiples, l'accés 

a crèdits  dels  Estats  Units  o la fi  del racionament;  en cap cas,  però,  els  canvis són 

d'envergadura, i el continuisme amb el nacionalisme econòmic de la dècada anterior és 

absolut.  Tercera,  el  periple  estabilitzador  de 1957-1964,  caracteritzat  per  la  reforma 

administrativa i la recerca de nous models de política econòmica, que culminarà en la 

planificació; s'adopten successivament una sèrie de mesures destinades a frenar alhora 

el dèficit comercial exterior, el dèficit públic i la inflació: pujada dels tipus d'interès, 

devaluació de la pesseta, límit al crèdit, o flexibilització de certs intercanvis de certes 

mercaderies amb l'estranger, d'entre les més destacades. I quarta, l'etapa planificadora de 

1964-1975, caracteritzada per la posada en marxa dels Planes de Desarrollo i del model 

d'intervenció indicativa o indirecta, per contra de la intervenció directa dels quaranta.
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S'ha  argumentat  que  amb  el  pla  d'estabilització  de  1959  el  règim abandonà 

definitivament els preceptes econòmics del falangisme, i assolí, no en el pla polític sinó 

en el pla econòmic, una alineació completa amb els països liberals del bloc capitalista. 

De fet, aquest serà un argumentari molt estès durant la transició: Espanya, que ja hauria 

fet  la  seva  liberalització  econòmica  el  1959  i  la  seva  industrialització  durant  els 

seixanta,  havia  de  culminar  aleshores  l'última  etapa  de  l'evolució  històrica  de  les 

societats  modernes:  la  liberalització  i  democratització  política.  Però  aquesta  és  una 

perspectiva que pot ser qüestionada. Per què?

En primer lloc, perquè el Pla d'Estabilització no és tal: les mesures conjunturals 

de fre a la inflació i al dèficit comercial exterior, que tenen sempre el mateix sentit  

(augment dels tipus d'interès, enginyerisme canviari, devaluació de la pesseta), les va 

prenent el règim tot al llarg de la seva història: 1948, 1951, 1957, 1959, 1967. De fet, 

aquelles mesures preses el 1959 tampoc poden presentar-se exactament a mode de Pla, 

tot i les pressions en tal sentit que el règim rebé aleshores dels EUA i de les principals 

institucions financeres internacionals: es prengueren decisions successives en decrets 

promulgats tot al llarg de l'any, els més importants dels quals concentrats al juliol, i 

sempre com a resposta última i desesperada a la mala conjuntura. És més, des de que les 

autoritats proposaren mesures estabilitzadores de l'economia a finals dels cinquanta, la 

bola de neu no va parar de créixer: quan les mesures estabilitzadores van corregir la 

conjuntura, les mateixes autoritats van començar a parlar de Pla d'Estabilització; quan el 

pas de les dècades va fer veure als economistes que Espanya s'havia industrialitzat, i 

quan la  transició reclamava de les elits  intel·lectuals  i  polítiques que la  dirigien un 

esforç  retòric  suplementari  per  demostrar  la  “normalització”  d'aquella  Espanya  que 
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naixia i que volia ser també europea, va començar a ser usual que els acadèmics i els 

intel·lectuals es referissin a 1959 com l'any del Pla d'Estabilització i Liberalització; i ara 

ja no és estrany que tant en articles científics com en textos de divulgació s'utilitzin 

conceptes de l'estil de Plan Nacional de Estabilización y Liberalización Económica.

I en segon lloc, perquè la posada en marxa dels  Planes de Desarrollo suposà 

l'enterrament  definitiu  del  model  pur  de  desenvolupament  capitalista  liberal,  i  el 

desplaçament de qualsevol vel·leïtat liberal que algun sector aperturista hagués pogut 

mantenir  durant  el  periple  estabilitzador.  Amb  la  planificació  indicativa  a  l'estil 

franquista  no  s'abandonaren  els  preceptes  estatistes,  dirigistes,  intervencionistes  i 

corporativistes  del  règim,  tot  al  contrari:  en  suposaren  la  consolidació  definitiva  i 

l'adaptació  a  un  nou  context  de  creixement  econòmic.  El  règim  optà,  amb  la 

planificació,  per  un  model  de  desenvolupament  capitalista  no  liberal  que,  en  certa 

mesura,  culminà  el  projecte  institucional  que  havia  anat  bastint  des  del  final  de  la 

guerra. En certa mesura: és evident que la planificació indicativa combinada amb el 

dirigisme  estatal  no  neixen  en  el  feixisme,  i  fou  un  model  de  desenvolupament 

àmpliament  practicat  en  països  descolonitzats  i,  pel  cas  de  França,  fins  i  tot  en 

democràcies (més o menys autoritàries); però tampoc és la planificació indicativa un 

element  antitètic  del  projecte  falangista,  sinó més aviat  complementari,  i  en aquesta 

implementació  d'idees  noves  en  estructures  “antigues”  el  règim és,  un cop més,  un 

expert.  Encara més,  hem de pensar  que la  planificació creà uns  circuits  de crèdit  i 

d'acció preferent  que,  a part  de ser molt  còmodes a  la propietat  privada,  allunyaren 

l'economia espanyola dels estàndards occidentals del capitalisme de lliure mercat.

És evident que el règim dels cinquanta va haver de fer molts esforços per ser 
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acceptat al bàndol “occidental” de la guerra freda, i que va haver de cedir en molts dels 

seus  principis  fundacionals,  a  més  d'acceptar  unes  mesures  econòmiques  que  li 

vingueren pràcticament dictades per la OECE, el Banc Mundial i l'FMI. Però aquesta 

adaptació  als  estàndards  econòmics  del  bloc  capitalista  mai  va  ser  completa,  i, 

especialment al camp, el règim va saber conservar, o fins i tot potenciar, molts dels 

elements econòmics que li eren idiosincràtics, com per exemple el sindicalisme únic i 

vertical (les Hermandades), una agricultura de grup completament corporativitzada (els 

Grupos Sindicales de Colonización, entre d'altres), i un cooperativisme no lliure.

**********

No hi ha consens precís a l'entorn de les causes del creixement econòmic dels 

seixanta i dels setanta. Sí que és cert que s'ha tendit a procurar una imatge pessimista 

quant a la capacitat de la planificació i de la direcció estatal per provocar, instigar o 

conduir aquests canvis. La dreta postfranquista, que acceptà majoritàriament el canvi de 

camisa,  preferia transmetre una imatge de normalitat  liberal  del  “miracle espanyol”, 

mentre  que l'esquerra,  que acceptà també majoritàriament  moltes  de les continuïtats 

institucionals de la dictadura, no volia apuntar cap èxit al balanç final del règim i acabà 

també per posar l'accent en la seva relativa capacitat d'obertura o d'adaptació al món 

occidental democràtic.

El cert és que el règim tenia la seva pròpia via reformista cap a la modernitat, ni  

liberal ni socialista, que pot ser vista com una mena de tercera via que bascularà sempre 

a  l'entorn  de  les  idees  bàsiques  del  falangisme,  sobretot  al  camp,  i  que  serà  capaç 
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d'incorporar amb el temps nous elements en bona sintonia amb aquests principis. El 

“miracle  espanyol”  té  lloc  clarament  en  un  marc  econòmic  nacionalista,  autàrquic 

primer i  altament  proteccionista  després,  dirigista,  interventor,  planificador,  estatista, 

tolerant amb la propietat privada i el lucre personal, i corporativista.

**********

Per  tot  plegat,  hem  convingut  en  fer  les  següents  observacions  sobre  la 

naturalesa última del franquisme: 1. Ens sumem al cert consens, quant als anys quaranta 

es refereix, sobre la “naturalesa feixista” del règim sorgit de la guerra civil i alineat amb 

l'Eix,  malgrat  que  Franco  fou  sempre,  fonamentalment,  un  militar  nacionalista  i 

conservador. 2. Considerem així mateix que el règim tingué capacitat i maniobra per 

desmantellar  o deixar enrere, amb el pas del temps,  certs aspectes del feixisme més 

bel·ligerant: el règim es desfeixistitzà en certa mesura. 3. Discrepem amb moltes de les 

asseveracions  fetes  en  el  sentit  d'atorgar  gran  importància  a  aquesta  capacitat  de 

desfeixistització: considerem que el grau de desfeixistització assolit pel règim no és de 

tal envergadura com sovint s'ha suposat, i que, tot i els canvis i les adaptacions, mai es  

renuncià al que es considerava que eren els seus principis fonamentals. 4. Tot i seguir, 

en el pla econòmic, molts dels criteris marcats per la OCDE, en cap cas el règim va 

liberalitzar-se  o  transformar-se  en  profunditat,  ni  molt  menys  alinear-se  política  ni 

econòmicament,  però  sí  estratègicament,  amb les  potències  demoliberals  d'Europa i 

Amèrica.  5.  Considerem el  règim de  Franco,  en  essència,  un  règim amb rellevants 

elements  sorgits  del  feixisme,  especialment  en l'àmbit  rural,  que sobreviu als  temps 
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gràcies a la seva capacitat d'adaptació i a la flexibilització de certs dels seus aspectes. 6.  

Certament, ni Franco ni molts dels dirigents polítics del règim durant les dècades dels 

seixanta i dels setanta, pensem per exemple en els monàrquics o els tecnòcrates, tenien 

una adscripció ideològica clara amb els postulats econòmics del falangisme; però, més 

enllà  dels  dirigents,  estan  les  institucions  i  les  pràctiques  econòmiques,  i  aquestes, 

especialment  al  camp,  tenen una  clara  ressonància  falangista,  tot  i  que evolucionen 

durant les quatre dècades del franquisme. 7. El règim s'obre a l'exterior, atenua la seva 

repressió, flexibilitza les seves mesures interventores, perd interès per la vessant més 

estètica  i  culturalista  del  falangisme,  però  en  essència,  i  especialment  al  camp,  el 

projecte i les institucions pròpies del falangisme, que considerem la vessant espanyola 

del feixisme europeu, es mantenen.

**********

La  transició  fou  especialment  continuista  quant  al  camp  es  refereix.  Les 

institucions sorgides del desplegament de l'agrarisme franquista o bé es desmantellaren 

tardana i gradualment, o bé s'adaptaren als nous preceptes polítics del sufragi lliure, com 

és  el  cas  de  les  Cambres  Agràries;  en  cap  cas  es  va  assolir  un  projecte  teòric  i 

institucional alternatiu fins a l'entrada en la Comunitat Econòmica Europea i l'aplicació 

a  Espanya  de  la  Política  Agrícola  Comuna.  L'afirmació  pren  especial  rellevància  si 

tenim  en  compte  la  barroera  adaptació  a  la  democràcia  de  les  Hermandades, 

corporacions  sindicals  verticals  sorgides  del  falangisme,  en  la  forma  de  Cambres 

Agràries Locals, també corporacions de dret públic: hom afirmà que el pagès era lliure 
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per sindicar-se, posant així punt i  final al sindicalisme obligat i monocolor,  però no 

suficientment lliure com per mantenir una vida econòmica i professional desvinculada 

de l'administració. La idea corporativa subjacent en aquesta adaptació a la democràcia 

de  les  Hermandades quedà  també  palesa  en  la  possibilitat  que  se  seguí  oferint  als 

agricultors  d'associar-se  econòmicament  en  unes  figures  jurídiques,  les  Societats 

Agràries de Transformació, alienes al món de l'empresa liberal: hom afirmà que el pagès 

era lliure per agrupar-se professionalment, i el legislador alliberà les cooperatives del 

control de l'estat, però al mateix temps hom temé que sense el suport de l'estat el pagès  

fracassaria en totes les seves empreses econòmiques. D'aquesta manera, La Hermandad 

dóna  lloc  a  la  Cambra  Agrària;  els  Grupos  Sindicales  de  Colonización i  les 

Agrupaciones Sindicales de Explotación en Común donen lloc a les Societats Agràries 

de Transformació; i el FORPPA es substitueix pel FEOGA.

Amb l'ingrés a la Unió Europea, les dinàmiques agràries a Espanya segurament 

deixen enrere qualsevol mena de llegat o vincle amb el món sorgit de la guerra civil i de 

l'agrarisme falangista. Però el cert és que amb el FEOGA l'agricultura europea deixa 

també enrere tota possibilitat de liberalització: l'excedent, l'agricultura de l'abundància, i 

al mateix temps la voluntat de no perdre l'activitat agrícola i ramadera al vell continent, 

han  fet  de  l'agricultura  europea  el  sector  econòmic  més  intervingut  de  la  Unió, 

mitjançant el sistema de normativització i control de preus i subvencions. L'agricultura 

europea,  que  almenys  fins  a  l'era  dels  rescats  bancaris  copava  la  major  part  del 

pressupost  comunitari,  segueix  essent  una  estranya  i  problemàtica  illa 

d'intervencionisme i proteccionisme enmig d'un mar cada cop més liberalitzant.
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**********

No voldríem confondre el lector: hem intentat entendre el com i els perquès del 

desenvolupament econòmic, especialment al camp, dels seixanta i setanta, i hem intentat 

així mateix entendre el funcionament i la naturalesa de la política agrària del règim; i  

finalment hem conclòs que existeix un considerable vincle entre ambdós fenòmens. Una 

política agrària sorgida del corporativisme falangista i aplicada amb pocs canvis ben bé 

fins després de la mort del dictador va ser el marc on va poder prosperar la tan desitjada 

solució del problema del camp. Ara bé: en cap cas aquestes afirmacions han volgut 

servir a mode de legitimació ni justificació de la dictadura: no és aquesta tesi una versió 

renovada del discurs de “con Franco se vivía mejor”. Mirar d'entendre un passat sobre 

el que pesen masses màscares ideològiques no ha de voler dir automàticament justificar-

lo en cap mesura.

Evidentment, l'opció franquista no era l'opció necessària per al desenvolupament 

social  i  econòmic  del  país:  Espanya  hagués  pogut  modernitzar-se  per  moltes  vies 

diferents. Sense anar més lluny, si la guerra l'hagués guanyat l'altre bàndol i el model 

d'economia col·lectivista i/o reformista hagués prosperat, Espanya s'hauria modernitzat i 

industrialitzat igualment, i possiblement ho hauria fet abans, perquè hi havia a l'entorn 

de Franco també dretes tradicionalistes i retardatàries (oposades al progrés), i en uns 

termes polítics més participatius i tolerants, socialment més justos, i sense requerir d'un 

tan elevat i violent cost laboral.
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7. ANNEXOS

7.1. Quadres

Quadre 4.5.1. Resum de l'activitat concentradora.

Any Zones  
concentrades

Superfície  
afectada 

(ha)

Propietaris  
afectats

Parcel·les  
abans

Parcel·les  
després

1955 7 12.265 1.450 15.858 3.334
1960 60 71.150 12.589 182.409 24.628
1965 248 301.944 67.464 960.961 123.023
1970 243 390.294 73.954 1.154.795 141.791
1975 164 227.825 48.328 683.138 92.475
Font: BOSQUE, J. Op. Cit. Pàg. 162-163. Taula 2.

Quadre 5.9.1. Productes distribuïts per la Hermandad d'Hostalric entre gener de 
1958 i febrer de 1959.

Producte Kg. Preu Assignació
Polpa de remolatxa 920 1,62 pts./kg.
Sulfat amònic 23400 COSA i SNT
Nitrat de Xile 7000
Sulfat de coure 500
Nitro sulfat amònic 1000
Nitrat amònic 3450 3,35 pts./kg. COSA
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:  Libro de Distribuciones Oficiales de la Hermandad  
Sindical de Labradores y Ganaderos de Hostalrich. Arxiu Municipal d'Hostalric. Fons de la Cambra 
Agrària. Sense classificar.
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Quadre 5.13.1. Distribucions (vendes) de la Hermandad d'Osor entre els seus 
afiliats.

1948
Abril Juliol Novembre

Adobs varis 5250 pts.

Polpa 3000 pts. / 2000 kg. 2755,40 pts. / 1070 
kg.

1949
Març Agost Octubre

Nitrat 1620 pts.

Polpa 3959,70 pts. / 
75 sacs

1450 pts. / 1000 
kg.

4350 pts. / 3000 
kg.

1950
Agost Desembre

Adobs varis 4950 pts. / 3000 kg. 5320 pts. / 1900 kg.
Polpa 3059 pts. / 2160 kg.

1951
Març Abril Maig Juny Juliol

Amoníac 3445 pts. / 
1300 kg. 6500 pts. / 2000 kg.

Segó 2900 pts. 4400 pts. 4488 pts.
Nitro 
Moncal 1856,25 pts.

Polpa 3190 pts. / 
2200 kg.

2900 pts. / 
2000 kg.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Libro de Caja de la Hermandad Sindical de Labradores  
y Ganaderos de Osor. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons Municipal d'Osor. Sign. 647-648.
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Quadre 5.15.1. Subvencions als agricultors de Riudarenes.
1969

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Llavor 
alfals 473,50 57359,50 43414,80 75,69 HSLG 16

Adobs 
pratenques 6612 HSLG 17

Adobs 
nitrogenats 
pratenques

930 3162 1264,80 60 SNC HSLG 17

Adobs 
fosfatats 
pratenques

5410 7844,50 3137,80 40 SNC HSLG 17

Adobs 
potàssics 
pratenques

1820 5551 2220,40 40 SNC HSLG 17

1970

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

13662 HSLG 23

Adobs 
farratgeres 3333 HSLG 16

Adobs 
farratgeres  i 
pratenques

9800 Jefatura 
Agronómica HSLG 21

1971

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs 
sementera 
blat de moro 
i sorgo

6410 33973 6794,60 20 SENPA HSLG 5

Adobs 
sementera 
blat de moro 
i sorgo

1050 5376 1075,20 20 SENPA HSLG 3

Adobs 
compostos 
sementera 
blat de moro 
i sorgo

8580 45593,60 9118,72 20 SENPA HSLG 20
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Adobs (urea) 
cobertora 
blat de moro 
i sorgo

1591 12224 2444,80 20 SENPA HSLG 5

Adobs (urea) 
cobertora 
blat de moro 
i sorgo

1910 17454 3484,8 19,97 SENPA HSLG 23

1973

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs 
sementera 
blat de moro 
i sorgo

17070 90471 18094 20 SENPA HSLG 19

Adobs (urea) 
cobertora 
blat de moro 
i sorgo

2640 16896 3379,20 20 SENPA HSLG 5

1974

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs 
sementera 
blat de moro 
i sorgo

38000 201400 40178 19,95 SENPA HSLG 18

Adobs (urea) 
cobertora 
blat de moro 
i sorgo

10320 66048 13208 20 SENPA HSLG 18

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:  Relación facturas resumen del Servicio Nacional de  
Productos Agrarios. Relaciones de las subvenciones que les corresponden a los agricultores. Factura-
relación de los vales subvencionados concedidos por la Jefatura Agronómica. Arxiu Comarcal de la 
Selva. Fons de la Cambra Agrària de Riudarenes. Sign. 20.
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Quadre 5.20.1. Moviment al magatzem de la Cooperativa Agrícola de la 
Hermandad de Santa Coloma de Farners.

Maquinària propietat de la Cooperativa
Màquina  trilladora  Costa;  Tractor  Renault  40  HP;  Compressor  Tractor  D-14;  2 
remolcs; 2 arades de dos solcs; 1 cultivador; 1 embaladora.

1955
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Insecticides 3695,10 3593,12
Varis 5299,5 2994,4
Sulfat amònic 80705,10 40718,40
Adobs compostos 26784,65 4082
Superfosfat 29028,45 7104
Potassa 2080,30 760
Nitrat de Xile 2329,25 0
Sulfat de ferro 10 0
Sulfat de coure 52680,95 3623,04
Sofre 11384,50 2306,90
Salvat 5178,40 945
Polpa 3319,20 1728
Civada 2438,25 925
Ordi 2749,65 0
Blat de moro 6425,30 2607
Faves 997,30 693
Cals 1927,75 0
Patates 104881 475
Total 341915,1 72554,86

1956
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Insecticides 5141,60 2728,17
Varis 1492,99 2708,3
Sulfat amònic 48427,80 36301,50
Adobs compostos 26971,90 3315
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Superfosfat 21980,04 4958
Potassa 2575,50 875
Nitrat de Xile 1677 3219,75
Sulfat de ferro 190 0
Sulfat de coure 48007,90 25235,40
Sofre 7706,80 1973,55
Salvat 46170,45 9460,71
Polpa 39063,80 448
Civada 7933,45 1226,25
Ordi 25173,35 260,40
Blat de moro 15413,30 4716,32
Faves 5684,45 1061,25
Llavors 7137,25 5792,04
Cals 1151,50 0
Patates 153072,15 100
Total 464970,24 104379,64

1957
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 94005,10 76160
Adobs compostos 49816,40 2701,40
Superfosfat 46172,50 11970
Potassa 2936,10 1035
Nitrat de Xile 14402,25 610,40
Sulfat de ferro 307 56
Sulfat de coure 96755,65 5160,45
Sofre 10612,40 6185
Cals 2728,70 0
Salvat 22418,05 1188
Polpa 16570,10 5049
Civada 4508,85 854,40
Ordi 83752,05 1916
Blat de moro 35119,85 3076,80
Faves 1293 1845,90
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Patates 72846,48 17000
Llavors 9673,30 4057
Insecticides 1793,35 3792,51
Varis 1489 2441,3
Total 567200,13 145099,16

1958
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 238583,05 40929,03
Adobs compostos 79010,95 5200
Superfosfat 101761,84 16200
Potassa 6552 415
Nitrat de Xile 33511,10 2888,40
Sulfat de ferro 2601,50 0
Sulfat de coure 38910,75 19681,62
Sofre 20483,85 3260,80
Cals 1375,90 0
Salvat 11264,30 2357,60
Polpa 7012,55 11590
Civada 6609,30 4048
Ordi 9852,75 13600
Blat de moro 23504,20 8970,05
Faves 7323,20 1460,25
Patates 140125,70 155
Llavors 8624,65 2331,30
Insecticides 3261,25 3830,56
Pinsos 60298,55 26672,65
Varis 4373,60 1390,70
Total 805040,89 164980,96

1959
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 267890,45 76639,50
Superfosfat 89671,15 22800
Potassa 6954,70 395,40
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Adobs compostos 47457,35 12236,95
Nitrat de Xile 16665,40 560
Sulfat de ferro 2095,05 546
Sulfat de coure 25230,85 15064,08
Sofre 14396,40 6937,90
Cals 1584,40 6
Patates 165112,98 0
Salvat 29796,60 4086,40
Polpa 11250,35 1020
Civada 5065,70 3495
Ordi 14152,35 1164
Blat de moro 22363,35 4223,50
Faves 3442,10 740,65
Llavors 3866,80 6002,80
Insecticides 3518,85 5210,10
Pinsos 43798,80 18237,05
Varis 2730 1599,90
Total 777043,73 179965,23

1961
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 145813,85 62229,15
Superfosfat 87032,90 20145,37
Potassa 6590 174
Adobs compostos 37333,10 22062,7
Nitrat de Xile 2405,80 5666,10
Sulfat de ferro 583 1090,25
Sulfat de coure 7508,70 338
Sofre 4789,40 3212
Cals 1483,90 1465,20
Patates 152244,95 655
Salvat 12955,40 3580
Polpa 7837 1606,40
Civada 7012,35 3038,75
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Ordi 26600,60 5821,60
Blat de moro 40439,05 1481,10
Faves 337,50 0
Llavors 5092,45 1450
Insecticides 3431,10 8368,54
Pinsos 9293,60 5512
Varis 2178 1932,70
Total 560962,65 149828,86

1962
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 177025,40 80675,10
Superfosfat 82359 22713,75
Potassa 4889,10 3076,10
Adobs compostos 56983,08 19066,6
Nitrat de Xile 2133,65 3627
Sulfat de ferro 1134,40 172,80
Sulfat de coure 6007,80 231,75
Sofre 3276,55 321,20
Cals 3646,65 525,60
Patates 174712,25 5160
Salvat 9344,90 3287
Polpa 4468,75 438,60
Civada 8296,40 2586,20
Ordi 3250,20 3173
Blat de moro 21090,15 934,50
Llavors 5568,20 5107,40
Insecticides 5063,45 7620,56
Pinsos 65977,13 31141
Varis 11872,3 6530,26
Total 647099,37 196388,42

1963
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 241810,20 95407,20
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Superfosfat 118237,95 13552,80
Potassa 6596,10 225
Adobs compostos 45932,55 15308
Nitrat de Xile 4857,90 1400
Sulfat de ferro 207,40 36
Sulfat de coure 3598 0
Sofre 3286,55 450
Cals 5510,40 0
Patates 215701,45 11550
Salvat 5451,95 19411
Polpa 1691,90 528
Civada 4044,50 1516,20
Ordi 12829,60 4103,20
Blat de moro 37328,25 2792,65
Faves 489 1937,40
Llavors 6102,60 4623,50
Insecticides 5265 9372,60
Pinsos 54650,95 11730
Varis 14362,5 5013,52
Total 787954,75 198957,07

1964
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat amònic 189457,45 81351,80
Superfosfat 79424,70 24032
Potassa 6209,50 525
Adobs compostos 27301,4 15508,05
Nitrat de Xile 1489,30 171,50
Sulfat de ferro 98,40 450
Sulfat de coure 2992 182
Sofre 1605,20 924,30
Cals 3793,95 737,87
Patates 215242,55 14097,05
Salvat 8672,80 11139
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Polpa 555 0
Civada 2300,50 2468,10
Ordi 4050,50 588,80
Blat de moro 7605,90 2835,80
Faves 1528,70 786,50
Llavors 9134 5422,25
Insecticides 6598,30 8351,40
Pinsos 16755,10 670
Làctics 13579,50 3768,65
Varis 618 250
Totals 599012,75 174260,07

1965
Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)

Sulfat i nitrat amònics 223799,09 78872
Superfosfat 106709,80 23051,20
Potassa 16250 4291
Adobs compostos 49200,85 3870,90
Nitrat de Xile 2558,30 0
Sulfat de ferro 432,10 100
Sulfat de coure 3852 512
Sofre 2119 1495,92
Cals 5316,10 0
Patates 453935,80 5880
Salvat 11296,20 600
Civada 4681,40 3150
Ordi 176,80 423,20
Blat de moro 15240,35 3975
Faves 531 552
Llavors 3843 8528
Insecticides 6382,30 9323,30
Pinsos 3187,50 8542,50
Làctics 5304,20 208,73
Varis 3285 250
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Total 918100,79 148625,75
1966

Producte Valor venut (pts.) Valor existència (pts.)
Sulfat i nitrat amònics 132454,60 74112,20
Superfosfat 62995,30 30780,80
Potassa 5485,10 9120
Adobs compostos 36650,9 16137,4
Sulfat de ferro 36 249,60
Sulfat de coure 4180 551
Sofre 3425,75 366
Cals 245,50 0
Patates 769003,40 8084
Salvat 1051,20 1484
Civada 2773,20 720
Ordi 928,40 20
Blat de moro 7821,10 3615,50
Faves 591,50 120
Llavors 2843,25 7032
Insecticides 7353 10194,04
Pinsos 12722,50 0
Làctics 0 208,73
Varis 4100 250
Total 1054620,70 163045,27
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de: Balances, inventarios y presupuestos de la Cooperativa  
Agrícola (1955-1966). Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de 
Farners. Sign. 05.
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Quadre 5.20.2. Béns en dipòsit del Servicio de Recuperación Agrícola de Santa 
Coloma de Farners (1939).

Producte Quantitat Valor (pts.)
Gra de lli 3360 kg.
Sosa líquida 1000 kg.
Grana de remolatxa 4000 kg.
Varis 5 sacs
Amoníac 23113 kg. 9004
Potassa 8300 kg. 2241
Superfosfat 25250 kg. 4292,6
Sulfat de ferro 1200 kg. 252
Nitrat 636 kg. 286,2
Adobs barreja 1400 kg. 364
Vi 10242 litres 5121
Vinagre 3 “cargues” 135
Llenties 5400 kg. 7020
Sal 33 sacs 132
Avellanes 1150 kg. 4025
Carnerina 1450 kg. 942,5
Grana remolatxa 63 kg. 94,5
Llavor alfals 300 kg. 600
Sofre 2700 kg. 2700
Mules 7
Cavalls 3
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:  Liquidación de la Junta de Recuperación Agrícola de  
Santa Coloma de Farnés (1939). Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners. Sign. 611.
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Quadre 5.21.2. Béns a disposició del Servicio de Recuperación Agrícola de Sils el 
1939.

Bé Quantitat
Nitrat 29680 kg.
Potassa 30000 kg.
Sal 57400 kg.
Carros 18
Tartanes 1
Cavalls 3
Eugues 4
Ases 3
Mules 4
Cabres 3
Cabrits 3
Ovelles 3
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:  Acta de recogida (1939). Servicio de Recuperación  
Agrícola. Término de Sils. Arxiu Municipal de Sils. Fons d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 228.

346



Quadre 5.24.1. Subvencions als agricultors de Vidreres.
1961

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Blat 283,40 ha 68162,75 SNT HSLG
1965

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Blat 71198,15 SNT HSLG
1966

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Blat 67823,75 SNT HSLG
1969

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs  i 
llavors 
pratenques

8 ha 5036,68 Jefatura 
Agronómica HSLG 10

Adobs 4731,48 Jefatura 
Agronómica HSLG 10

Adobs 2000 kg. 5940 2336 39,33 SNC HSLG 5
Adobs 1625 kg. 8108,75 3243,50 40 SNC HSLG 7
Adobs 1750 kg. 8960 3584 40 SNC HSLG 7
Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

9450 kg. 48384 9676,80 20 SNC HSLG

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

20550 
kg. 60006 12983,60 21,64 SNC HSLG

1970

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs 
pratenques 3400 Jefatura 

Agronómica HSLG 9

Adobs 
pratenques 55,5 ha 11100 Jefatura 

Agronómica HSLG 31

Adobs 
pratenques 6 ha 2400 Jefatura 

Agronómica HSLG 7
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Adobs 
pratenques

14210 
kg. 25648,25 7694,45 30 SNC HSLG 17

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

7090 kg. 36300,80 7260,08 20 SNC HSLG 20

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

12990 
kg. 52684,80 10536,96 20 SNC HSLG 20

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

7680 kg. 39321,60 7864,32 20 SNC HSLG 16

Adobs 
minerals 
sementera

25060 kg 25511 SNC HSLG

Adobs 
minerals 
sementera

16760 
kg. 11296 SNC HSLG

Sulfat 
amònic 4840 kg. 16456 3291,20 20 SNC HSLG 20

Sulfat 
amònic 6960 kg. 23664 4732,80 20 SNC HSLG 20

Sulfat 
amònic 4960 kg. 16864 3372,80 20 SNC HSLG 16

Fosfats 9830 kg. 4659 SNC HSLG
Potàssics 2950 kg. 1500 SNC HSLG
Nitrogenats 1430 kg. 1450 SNC HSLG

1971

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs 
pratenques 4500 Jefatura 

Agronómica HSLG 24

Llavors 
pratenques 52500 Jefatura 

Agronómica HSLG 28

1972

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Llavors 
pratenques 11600 kg. Jefatura 

Agronómica HSLG 47

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

15700 
kg. 50711 10142 20 SENPA HSLG 19
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Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

3500 kg. 11305 2261 20 SENPA HSLG 4

Sulfat 
amònic 6600 kg. 22440 4488 20 SENPA HSLG 19

Sulfat 
amònic 900 kg. 3060 612 20 SENPA HSLG 2

Nitrat 
amònic 1700 kg. 9010 1802 20 SENPA HSLG 16

Nitrogenats 4200 kg. 6370 3274 51,40 SENPA HSLG 19
1973

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

16700 
kg. 88510 17702 20 SENPA HSLG 19

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

4300 kg. 22790 4558 20 SENPA HSLG 9

Sulfat 
amònic

12300 
kg. 41990 8398 20 SENPA HSLG 19

Sulfat 
amònic 2900 kg. 9860 1972 20 SENPA HSLG 9

Llavors blat 
de  moro  i 
sorgo

110 kg. 2230 SENPA HSLG 6

Llavor blat 
de moro 983 kg. 13395 SENPA HSLG 35

1974

Producte Quantitat Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Llavors ordi 
i civada 8100 kg. 11740 SENPA HSLG 19

Llavors 
de civada 1100 kg. 1650 SENPA HSLG 3

Llavors 
de civada 400 kg. 600 SENPA HSLG 1

Llavors blat 
de  moro  i 
sorgo

250 kg. 5050 SENPA HSLG 13

Llavor blat 670 kg. 9310 SENPA HSLG 29
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de moro

Llavor blat 
de moro 50 kg. 850 SENPA HSLG 2

Llavor blat 
de moro 30 kg. 990 SENPA HSLG 2

Llavors 
alfals 150 kg. 5400 SENPA HSLG 3

Llavors 
alfals 400 kg. 14400 SENPA HSLG 9

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

11710 kg. 62063 12412,60 20 SENPA HSLG 19

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

14330 
kg. 75949 15189,80 20 SENPA HSLG 17

Nitrogenats 3810 kg. 24384 4876,80 20 SENPA HSLG 19
Nitrogenats 4670 kg. 29880 5977,60 20,01 SENPA HSLG 17
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:
1961:  Subvención a los cultivadores de trigo de explotaciones modestas. Arxiu Comarcal de la Selva. 
Fons de la Cambra Agrària de Vidreres. Sign. 2.
1965-1966: Auxilios y subvenciones a los cultivadores de trigo en secano. Arxiu Comarcal de la Selva. 
Fons de la Cambra Agrària de Vidreres. Sign. 19.
1969:  Relación de vales de la Jefatura Agronómica para el cobro de subvenciones. Relación facturas  
resumen del Servicio Nacional de Cereales. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de 
Vidreres. Sign. 15.
1970: Liquidaciones de las subvenciones procedentes de la Jefatura Agronómica. Relación de vales de  
la Jefatura Agronómica para el cobro de subvenciones. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra 
Agrària de Vidreres. Sign. 3.
Relación facturas resumen del Servicio Nacional de Cereales. Resguardos subvenciones del Servicio  
Nacional de Cereales. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de Vidreres. Sign. 15.
1971:  Relación  de  vales  de  la  Jefatura  Agronómica  para  el  cobro  de  subvenciones.  Subvenciones  
siembra pratenses de la Jefatura Agronómica. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària 
de Vidreres. Sign. 3.
1972:  Subvención entrega de semillas.  Arxiu Comarcal  de la Selva.  Fons de la Cambra Agrària  de 
Vidreres. Sign. 3.
Relación facturas resumen del Servicio Nacional de Cereales. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la 
Cambra Agrària de Vidreres. Sign. 15.
1973-1974:  Relación de vales del SENPA de subvención de semillas. Relación facturas resumen del  
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la Cambra Agrària de 
Vidreres. Sign. 15.
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Quadre 5.25.1. Subvencions als agricultors de Vilobí d'Onyar (1969-1974).
1969

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs 
pratenques 
primavera

16466,65 Jefatura 
Agronómica HSLG 21

Campanya 1972-1973

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

64730 301542 60178 19,96 SENPA HSLG 68

Adobs 
gira-sol 5850 31005 6202 20,01 SENPA HSLG 5

Llavor blat 
de  moro  i 
sorgo

130 2770 SENPA HSLG 8

Llavor blat 
de moro 1032 18801 SENPA HSLG 44

Campanya 1973-1974

Producte Quantitat  
(kg.)

Preu 
(pts.)

Subven-
ció (pts.) % Organis-

me
Benefi-
ciari

Agricul-
tors

Adobs blat 
de  moro  i 
sorgo

24760 84184 16861 20,03 SENPA HSLG 49

Llavor 
d'ordi 5000 6500 SENPA HSLG 8

Llavor 
civada i ordi 9000 13300 SENPA HSLG 11

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de:  Relación facturas resumen del Servicio Nacional de  
Productos  Agrarios.  Relación  de  vales  del  SENPA  de  subvención  de  semillas.  Relación  por  la  
subvención de los abonos de la Jefatura Agronómica de Gerona. Arxiu Comarcal de la Selva. Fons de la 
Cambra Agrària – Hermandad de Vilobí. Sign. 03.
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Quadre 5.26.1. Crèdits i ajudes als joves del Plantel del SEA de Santa Coloma de 
Farners concedits per la Dirección General de Capacitación y Extensión Agraria 

del Ministeri.
1969

Localitat Edat Objectiu Tipus Quantitat %

Maçanet 17 i 20
Cria i engreix 
de 10 vedells 

per a carn
Crèdit 100.000 71,04

1970
Localitat Edat Objectiu Tipus Quantitat %

Brunyola 20
Cria de 10 

vedells per a 
carn

Crèdit 100.000

Sta. Coloma 
de Farners 18

Cria i 
explotació de 

12 porcs
Crèdit 100.000 90,88

Sta. Coloma 
de Farners 26 Explotació de 4 

vaques Crèdit 100.000 100

Brunyola 15, 17 i 18 Iniciar viver 
d'avellaners Crèdit 25.000 76,44

Brunyola 29
Cria de 10 

vedells per a 
carn

Crèdit 100.000 89,93

1971
Localitat Edat Objectiu Tipus Quantitat %

Sils 20 Cria de 10 
vaques lleteres Crèdit 100.000

1972
Localitat Edat Objectiu Tipus Quantitat %

Vidreres 16
Compra i 

explotació de 4 
vaques lleteres en 
quadres familiars

Crèdit 100.000 100

Vidreres 17
Compra i 

explotació de 3 
vaques lleteres

Crèdit 100.000 100

1973
Localitat Edat Objectiu Tipus Quantitat %

Vidreres 18 Ampliació de 
l'explotació 

lletera, compra 
de vaques i 

construcció de 

Subvenció 130.000 20,63
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nous estables

Vidreres 20

Compra i 
explotació de 3 
vaques lleteres 

en quadres 
familiars

Crèdit 100.000 83,33

1975
Localitat Edat Objectiu Tipus Quantitat %

Vidreres 25

Construcció granja 
d'estabulació 

lliure, compra de 
caps de bestiar, 

ensitjat de 
farratge, successió 

de l'avi en la 
direcció

Subvenció 250.000 19,90

Crèdit 300.000 23,88

Font:  Elaboració  pròpia  en  base  a  les  dades  de:  Créditos  y  ayudas  concedidas  por  el  Servicio  de  
Extensión  Agraria.  Arxiu  Comarcal  de  la  Selva.  Fons  de  l'Oficina  Comarcal  del  Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Sign. 93.
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7.2. Entrevistes

Entrevista  7.2.1.  Adjunta  en  suport  digital.  Data:  22  d'octubre  de  2014.  Matrimoni 

compost pel senyor J. (82 anys) i la senyora M. (72 anys). Naturals de la Cellera de Ter.  

Pagesos  masovers.  Al  mas  tenien  cura  d'una  explotació  típicament  familiar  i  de 

subsistència,  amb  importància  del  blat  i  presència  d'una  gran  varietat  de  cultius 

hortícoles  i  complementaris,  a  més  d'alguna  vaca,  porc  i  aviram  divers.  Als  anys 

seixanta deixaren el mas per anar a treballar en la indústria de la localitat; de fuster 

l'home, i  de treballadora tèxtil  la dona.  Es traslladaren a una casa de propietat  amb 

terrenys propis, on seguiren practicant l'agricultura i tingueren cura d'algun animal, però 

com a activitat complementària al jornal.

Entrevista  7.2.2.  Adjunta  en  suport  digital.  Data:  25  de  juliol  de  2014.  Matrimoni 

compost pel senyor P. (88 anys) i la senyora A. (86 anys). Naturals de Maçanet de la 

Selva.  Pagesos  propietaris.  Provinents  de  famílies  masoveres,  el  matrimoni  va 

traslladar-se a  unes  noves  terres  que explotaren  en  règim de plena propietat  fins  al 

moment d'una tardana jubilació. Al llarg d'aquestes dècades, el matrimoni va orientar la 

seva explotació familiar des d'una agricultura de subsistència basada en el blat fins a 

una petita granja lletera amb cultius farratgers propis. Durant la dècada del 2000, van 

traslladar-se al  centre  del  poble  perquè  l'edat  els  impedia  seguir  dedicant-se  a  unes 

tasques que, d'altra banda, ja no eren rendibles.
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7.3. Imatges i fotografies

També adjuntes en suport digital per a una millor qualitat de la imatge.
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Imatge 4.2.1: Cartell de propaganda agrarista del Règim (1940?). Font:  
Memòria Digital de Catalunya. Cartells de la Biblioteca de Catalunya.
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Fotografia 4.6.1: Sessió de la Cátedra Volante de Divulgación Agropecuaria celebrada 
a Cassà de la Selva amb la conferència: "Mejoras de cultivo: semillas seleccionadas y  
abonado". Hi assistiren unes 75 persones (10/11/1956). Font: Memòria Digital de  
Catalunya. El Món Agrari a les Terres de Parla Catalana.
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Fotografia 5.1.1: Vista general de la vessant agrícola d'Amer (1956). Font: Institut  
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.

Fotografia 5.1.2: Vista general de la vessant agrícola d'Amer 
(1977-1983). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca  
Digital. Vol Interministerial.
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Fotografia 5.2.1: Vista general del poble d'Anglès i de la seva zona agrícola (1956).  
Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol americà de 1956.

Fotografia 5.2.2: Vista ampliada d'una part de la zona agrícola d'Anglès (1956). Font:  
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.
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Fotografia 5.2.3: Vista general d'Anglès i de la seva zona agrícola (1977-1983). Font:  
Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.

Fotografia 5.3.1: Vista general de la zona agrícola d'Arbúcies (1956). Font: Institut  
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.
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Fotografia 5.3.2: Vista ampliada d'Arbúcies i de la zona agrícola circumdant (1956).  
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.

Fotografia 5.3.3: Vista de la vessant occidental de la zona agrícola d'Arbúcies (1977-
1983). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.
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Fotografia 5.3.4: Vista de la vessant oriental de la zona agrícola d'Arbúcies (1977-
1983). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.

Fotografia 5.4.1: Vista general de Blanes i de la seva zona agrícola (1956). Font:  
Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol americà de 1956.
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Fotografia 5.4.2: Vista ampliada de Blanes i de la seva zona agrícola (1956). Font:  
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.

Fotografia 5.4.3: Vista general de Blanes i de la seva zona agrícola (1977-1983). Font:  
Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.
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Fotografia 5.4.4: Treballadors de la Cooperativa Agrícola de Blanes fent feina per a  
l'exportació de la patata (1951). Font: www.concadelatordera.com.

Fotografia 5.5.1: Vista general de la part septentrional del poble de Breda (1956).  
Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol americà de 1956.
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Fotografia 5.5.2: Vista general de la part meridional del poble de Breda (1956). Font:  
Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol americà de 1956.

Fotografia 5.5.3: Vista general de la part septentrional del poble de Breda (1977-
1983). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.
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Fotografia 5.5.4: Vista general de la part meridional del poble de Breda (1977-1983).  
Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.

Fotografia 5.6.1: Vista general de Brunyola (1956). Font: Institut Cartogràfic i  
Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.
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Fotografia 5.6.2: Vista general de Brunyola (1977-1983). Font: Instituto Geográfico  
Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.

Fotografia 5.7.1: Vista de Caldes de Malavella i de la seva zona agrícola circumdant  
(1956). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol americà de 1956.
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Fotografia 5.7.2: Vista de Caldes de Malavella i de la seva zona agrícola circumdant  
(1977-1983). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol  
Interministerial.

Fotografia 5.8.1: Vista de la zona agrícola septentrional de la Cellera de Ter (1956).  
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. Vol de 1956.
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1983). Font: Instituto Geográfico Nacional. Fototeca Digital. Vol Interministerial.
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8. ARXIUS I FONTS DOCUMENTALS

Arxiu Comarcal de la Selva (ACSE)

Fons de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Fons de la Cambra Agrària d'Amer

Fons de la Cambra Agrària de Brunyola

Fons de la Cambra Agrària de Caldes de Malavella

Fons de la Cambra Agrària de la Cellera de Ter

Fons de la Cambra Agrària de Massanes

Fons de la Cambra Agrària de Riudarenes

Fons de la Cambra Agrària de Riudellots de la Selva

Fons de la Cambra Agrària de Santa Coloma de Farners

Fons de la Cambra Agrària de Vidreres

Fons de la Cambra Agrària – Hermandad de Vilobí d'Onyar

Fons de la Central Nacional Sindicalista, Delegació Sindical Comarcal

Fons Municipal de Massanes

Fons Municipal d'Osor

Fons de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Arxiu Històric de Girona (AHG)

Fons de la Delegació Provincial  de la Comissaria General de Proveïments i  

Transports

Fons de la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística
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Fons de la Delegació Provincial del Ministeri d'Agricultura

Fons de la Delegació Provincial del Ministeri d'Hisenda

Arxiu Municipal de Blanes (AMB)

Fons  de  la  Hermandad  Sindical  de  Labradores  y  Ganaderos  i  Cooperativa  

Agrícola de Blanes

Arxiu Municipal d'Hostalric (AMH)

Fons de la Cambra Agrària

Arxiu Municipal de Sils (AMS)

Fons d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Biblioteques del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Entrevistes i converses amb pagesos de la comarca de la Selva

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Cartoteca Digital

Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Cens Agrari

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Fototeca Digital

Institut Nacional d'Estadística (INE)

Sèries Històriques de Població

Memòria Digital de Catalunya (MDC)

Cartells de la Biblioteca de Catalunya
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El Món Agrari a les Terres de Parla Catalana

Radio Televisión Española (RTVE)

Filmoteca No-Do

Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar (SAMLM)

Fons de la Cambra Agrària de Lloret de Mar
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