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• La ünlá do Sindicats 

El moviment cooperrtu revifa amb resmortelment de la Dictadura pnmoriverista. 
El desembre de 1930 es constitueix "La Unió de Sindicats i Pagesos de Catalunya" 
(Usp) amo la nnaiita» de luítar contra f i t trusts i monopolis dels fabricants i 
subministradors d*adobds. El president i principal inspirador d'aquesta nova 

fecs-ractó de sindicals fou l'advocat Atoert Talavtra» presiden! de la Federado 
Agrícola de la Conca de Barberà, vice-president de la Uve, í un deis ideolòlegs de 
la ! liga tn matina agràrta, l t i seu domicili legal es fixà a Montblanc, en les 
oí» "ines de la Federació Agrícola de la Conca de Barberà. 

La Usp aplegava al votant de 150 sindicats agrícoles, d'orientació católica i 
reformista adherits a la Federació Catòlica-Agrària de Lteda (de 25 a 30 sindicats), 
la Cambra Agrícola Oficial de Faiseffutts 20 sindicas), la Cambra Agrícola de 
Tortosa i comarca, el Sindicat Agrícola comarcal dei Bages, i la Federació Agrícola 
de la Conca de Barbera, la cjuai. amb 50 sindicals, constituía el rovell de i'ou. El 
Consell Directiu era format, a més a més de Talavera, per Pw9 Mies de les Borges 
Blanques (futur diputat d'Erc i conseller d'Agricultura), Ramon Pifarré d'Arbeca, 
Manuel Miro i Espiugas propietan de Barberà que exercia d'advocat a Tarragona i 
Màrius Psd^l de Mtifeianc. 

El caracar de la Usp era essencialment econòmic Els sinfcats s'obligaven a 
comprar els adobs a través de la nova entitat, per la qual co«-,a pagaven una quota 
anual de vint-t-quatre pessetes. En la campanya de 1930-31 importà directament 
de França cinc vaixells de supenosiats Cn la campanya seguem distribuí entre els 
sindicats associats dotte mil tones de supertosdats. preferenment: sofre, sulfat 
d amoníac, clorur de potassa.sulfat de ferro, nitrat de calç, nitrat de sosa i sulfat de 
coure. La Usp projecta la construcció d'una fàbrica de supertosíats però no arribà a 
quallar Malgrat el seu caràcter econòmic, la Usp no es mossegà >M llavis davant 
els nous aires que bufaven, i concretament sobre els decrets que obrien la revisió 
de contractes de conreu, i així ho manifesta en el telegrama adreçat, l'agost de 
1931, al president del govern centrali 

Unió de Sindicats i Pagesos de Catalunya, supÉca que, abans vigència anomenda 
reforma agràna, dictin mesures augment de capacitat consumidor mercats actuals, 
que es rtintregut Sindicats, gaudiment franquícia postal i timbre, reconegudes Rei 
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28 gener 1906. §s derrogui Decret 11 de |uliol lesiu, i sostingui Govern energia, 
arribant ruptura relacions comerciáis França, aspirations viticultors espanyols 
Signat, Afcert Talavera, president" ("AIRES DE LA CONCA; 15-VM-1831) 

Paral·lelament, fa Üvc estimulà d'altres miaatrves federatives com la de la Usp a 
la resta de comarques catalanes, l'oojectiu, cobejat des de feia anys, era clar: 
articular una gran federació de sindicats agrícoles. En aquest sentit, a míos de l'any 
1931 es feia púbic un manifest en pro de la Unió de Sindicats Agrícoles de 
Catalunya, signat per F Santacana, president del Sindicat Vitícola Comarcal de 
Martorell i de la üvc; A. Talavera, president de ta Fad., de la Usp I vice-president 
de la Uvc; P Caoot, de la Federació de Sindicats del Litoral. C Jordà, del Sindical 
Oleícola l a Garrotxii-Ernpordà; F Mascort, del Sindicat Agrícola de l'Espolla; J. 
Vives, del Sindicat Agrícola de Vlla-rodona; R. Vidal, del Sindicat Agrícola de 
Cervera; i R Pifarré del Sindicat La Oliva Arbequina. 

La iniciativa de la Usa provocà recels entre les forces pol tiques d'esquerres i en 
la mateixa Federació Regona! de Cooperatives Catalanes, la qual a traves dei seu 
portaveu manifestà: 

'Nosotros vemos con simpatia la organización agraria Siempre que esté animada 
de un espíritu verdaderamente cooperativo. Por to tanto, a esa USAC, le damos la 
oienvenida (...) si no pretende de un modo indirecto o disimulado aprovecnar la 
tuerza que representan los sindicatos Agrícolas para ponerla al servtcto de una 
determinada poilca plutocrática y reaccionaria. Y esto lo deamos porque tenemos 
nuestras razones (...) y mejor que nos equivoquemos* ("ACCIÓN 
COOPERATIVISTA", 2011-1931) 

B 12 de «uto! de 1931 tingué lloc, al Palau de Projeccions de Montjuïc i sota la 
presidència del president Macià, i Assemblea constitutiva de la Usa que, segons 
"AIRES OE LA CONCA", aplegà entre cinc i s« mi pagesos. Prengueren i« 
paraula, entre d'altres, Francesc Santacana, Albert Talavera i Cartes Jordà. En rom 
de Nicolau d'Otwer, ministre d'Economia del govern central, intervingué el 
subsecretan Barbey i pm la Generalitat adreçà una salutació Manuel Serra i Moret 

L adhesió a la Usa fou gairebé unànim per part dels sindicats agrícoles. A la l 
Assemblea General, celebrada al Teatre Bosc de B* tetona, l'abrt de 1932, tren 
presents delegats de 520 sindicats, que representaven uns 60.000 pagesos (13). 
Els pnnapais puntals eren «I Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell, el Sindicat 
Comarcal de Cervera, el Sindicat Comarcal de La Garrotxa-Empordà i la Federació 
de Sindicats Agrícoles del Litoral (14). La Usp mantingué la seva propà 
persona'itat. tot i què les reiacons amb la Usa eren mésque cordials i A&ert 
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Talavera col laborà activament en la secció vitícola El Consell Directiu quedà 
format per Francesc Santacana, president. Carles Jordà, vice-president primer; 
Pere Cabot, vict-prtstítrt segon; Rjmon Nubtota, secretari; Ramon Pifarré, 
secretan segon; Ramon Vidal, tresorer; Josep Atoareda, comptador; i Josep 
Sabater, Domènec Cusell, Rafael Fuster, Francesc Xmw de Ros i Josep Camps, 
vocals (15). 

La Usa pregonà d'antuvi la seva vocació per la millo a econòmica de l'agricultura 
í, en aquest senti, estructurà la seva organització per sectors productius Així, 
doncs, ai costat del Comet» Directiu funcionaven les seccions de productes 
hortícoles primerencs, de ramaderia, de cereals, de fruites i verdures, i Coleteóla. La 
Uvc es transformà en ¡a secció de viticultura de la Usa. La secció, però, que 
obtingué millor acollida i resultats fou, sens dubtes, la mutualitat d'assegurances 
contra accidents de treball agrícola, per la qual cosa establí un contracte beneficiós 
amb el sindicat de metges de Catalunya (16). L'agost de 1932 sortí el pnmer 
número de "PAGESIA", la pubttcaaó abonada per la Usa. 

La Usa afirmarà reiteradament que hi havien dos tipus d'associacionisme al 
camp; la social, representada per ilacsi i la Ur, i l'econòmica o de producció a 
mam dels sindicats agrícoles. Malgrat això, la confictrviat social ai camp í el clima 
de poiítzació creixent feien d#i tot imposible rentar-se les mans D una banda hi 
havien le$ declaracions oficials -sobretot en períodes electorals- "La USA. no 
estarà vircuiada a cap partit poliíc i respectarà la ideologia dels associats i espera 
que aquests sabran condicionar llurs actes individuals als grans interessos de la 
comunitat ajrteola* ("PAGESIA", 15-X-1932). l per laftra manifestaven al president 
Macià la seva preocupació pels aldarulls i violències al camp -Testat d an? quia a 
les zones vitícoles"- í exigien ei restabliment de l'ordre i el cumpllment de les lleis 
La lluita de classes, afirmaven, perjudica la nquesa agrícola. 

No és estrany, doncs, que els sindicats de classe malfiessin de la seva pretesa 
neutralitat i consideressin la posició de la Usa davant els conflictes socials duna 
ambigüitat calculada al servei dt la Lliga. Les topades foren frequents i la Usa 
resportjué amb contundencia, com en el cas de l'enfrontament amb la Unió 
Provincial Agràna de Lleida, el setembre de 1932, posant damum de la taula la 
seva inqüestionable representative al camp català (17). 

Pere, pot ser, el cas mes sonat fou el del Sindicat vitícola Comarcal de Martorell, 
en el propi teu de Francesc Santacana. El setembre de 1933, el sindicat havia de 
procedir a la •novactó parcial de la Junta i amatent ets estatuts vi-gents 
coffeí.ponien quatre tocs ato socis protectors, és a dir els que haguessin aportat 
més de rrti pessetes a l'emprèstit. Al bell mig de rassemblea, amb l'assistència de 
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més de dos mil socis, diferents veus s'alçaren per a protestar per aquest tipus 
d'eieccó, que si bé era determinada peto estatuts era del tot antidemocràtica Els 
aldarulls, com de costum, provocaren la retirada de ¡a sala de la Junta amo una 
part dels assistents Els qua hi restaren procediren a l'elecció, per sufragi universal, 
dels quatre nous membres. EI Governador Civil, Joan Selves i Carner, ratificà la 
¡egairtat del procediment i de f'elecció, 

U Usa acusà els elements rabassaire.» de posar brosses ai beure i ai 
Governador Civil de sor... -se'n de mare. I, fugint d'estudi, exigia ei respecte per ta 
independència deis sindicats agrícoles i reiterava la seva filosofia de resoldre 
qualsevol problema a partir del diàleg i la compremió mútua. Ai capdavall, era una 
qüestió de familia: 

"... com deia Rendé: I quantes vegades una petita cosa, una Wima qüestió que 
podríem dir-ne farWBar i perfectament soluble, esdevé una gran qüestió revestida 
de tota gravetat en sortin tora de casa í apoderar-sen els nostres naturals enemics 
els quals tenen tot l'interès en inflar-íi i presentar-la a la gent com un problema 
paorós i completament insoluble" ("PAGESIA", 7-X-1932) 

La concepció purament económica dels sindicats agrícoles i l'obssessió per la 

"modernització* agrícola de la Usa ós filla de la tradició reformista deis propietans 

rurals. I no és gens menyspreuabte. Tanmateix, aquest camí era insuficient per a 

resoldre un problema social que s arrossegava d'anys. I per això esclatava en 

aquesta conjuntura amb violència. Pels propietaris t i rovell de ''ou & la qüestió 

agrària era revaiorització de la producció agrícola. I tenien raó. Peto pagesos el 

problema era el dret de possessió de la terra conreada. I també tenien raó. 

"Perquè entenem que abans de tota cosa rti ha una producció agrícola a servar i a 
defensar, creiem que tins ara s'ha donat massa importància a un problema, 
efectivament existent, però d'una urgència tdatrva com és el de la possessió de la 
terra, i s ha negligit la qüestió essencial d'afrontar en tota la seva magnitud el 
paorós conflicte permanent de la col·locació i de la vatorttzadó dels productes de la 
terra* ("PAGESIA", 27-1-1934) 

Utoert Estartús, dinger» dei Boc i de la Ur, replicarà aquesta concepció amb un 
article escrit, el febrer la 1935, des del vaaeil-oresó "Uruguay* i «total "La Unió de 
Rabassaires en peilf" 
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•Nosaltres, que hem combatut ta USA des de la seva fundado, pel seu 
reaccionansme emboscat, saben prou bé com els se<is dingents aprofiten les 
ocasions per tai d'afermar-se < sabem també que cada graó que ells pugen és un 
que perd la U de R , no podem creeré de cap de tos maneres en ta sinceritat de 
i acte celebra! a Mataró. Pots-»' si en ella es defensà la patata primerenca, perd tou 
secundan aquest punt, ei mátete haunen defensat els raves o tos pastanagues si 
hagués convingut. El punt vital estava en poder aplegar al seu entorn l'Interèu de la 
pagesia, distreure tis camperols »n qüestions d'ordre "professional" -mo» 
interessants- però amb la finaKst dedesprendr? Is de la vida poltica a la qual 
s'abocam tant plenament d'ençà el 14 d ab.it. 

La USA vol prendre torça, vol créixer, però sempre amb minva de la U. de R.. l a 
USA és un organisme burgès confussionista, verntssat de "tecnicifm©* (...) La USA 
és "apolítica", certament, però està dirigida per destacats m.'itants d'Acció 
Catalana, de la Lliga, de l'Esquerra, de la Untó Socialista (...) 

Mentre això es prepara (la destrucció de la Ur), el senyor Zutueta -de l'Esquerra-, 
§l senyor Jordà -d'Acció Catalana-, el senyor Talavera -de la Lliga í cace de 
Montblanc-, i després el senyor Serra i Moret, faran sardana amb Marthez de 
Velasco i cantaran la tornaboda del glonós Sam Lluc, "ad majorem glonam", de la 
sagrada propietat" ("LHORA", 22-IV-1935) 

Recordem que arran de la repressió dels fets d'octubre, la Ur havia decidit 
prof TdiiZar en si seu verten econòmic i mutualista amb la creació de sindicats 
agrícoles propis, és a dir de classe. Pw aquest motiu, la Ur es centrarà en aquest 
penode en denunciar la falsa neutralitat de la Usa: 

1.a ponera cosa que veiem és que els soc» dels sindicals són classificats ja a 
l'entrada en socis propietaris i no propietaris. Ato primers sets donen uns títols de 
copropieiat segons la ler.a que tinguin, ato segons una mena d'obligacions que «is 
permeten només pagar i callar Hi ha en efecte una Assemblea per a tots els socis, 
però darrera d'ella hi ha la Junta de co-propieians.on només poden concórrer els 
propietaris de la terra que reserva la propietat de les darreres decisions, podent 
ambar fira obligar ai sindicat a dtsokJte s. I a més un detall molt exemplar no 
s'admet cap parcer, masover o arrendatari que no tinqui el permís de l'amo" ("LA 
TERRA", 15-IX-1935) 

La Ur tomarà a carregar la unta a la vigila de les eleccions del febrer de 1936, El 

8 de febrer l'Ajuntament de 

Barce'c na va aprovar la concessió a la Usa d'una ccíla de milers ce pessetes a tlol 

completament gratul: 
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"La maniobra ós massa dará perquè hi càpiguen més confusions La USA 
aprofitar.t-se de l'absència forçada dels regidors populars de l'Ajuntament de 
Barcelona va presentar la proposta (...) Entretant, aprofitant els quadres i 
l'organització de la Lliga catalana movtlftza una sèrie de sindicats agrcoies 
controlats per cacics i ets fa aprovar unes concessions que tendeixen a retorçar la 
seva posició (...) 

L'exclusió que de l'acord es fa de tos organitzacions de classe, constitueix a més 
a més d# tot això dit, una veritable declaració de guerra, una vertióte invitació a la 
guerra dins el camp sindicar. ("LA TERRA*, 15-11-1936) 

L'advertència no era endebades. A partir del canvi de daus el febrer i, sobretot, el 
juliol, del 1936, la Ur intentarà esborrar del mapa sindical agrari a la Usa. Aquesta 
no es féu mala sang i s'adaptà a les noves circumstàncies, és a dir, es declarà 
-com sempre- al costat de la legalitat vigent i del govern de la Generalitat i, per tant, 
acceptà ei dacret de sindicació obligatoria í la seva absorció per la Fesac. ei 
desembre de 1936 El sindicalisme reformista de la Usa deixava pas ai 
sindicalisme revowcwnart de la Fesac. 

' La Federació de Sindícala Aarfcatot dt &Kiynyf(i33fe31à 

La Fesac es constitueix l'agost de 1936 aplegant els sindicats agrícoles de la 
corda de la Ur. Caldrà esperar f i decret de sindicació obligatòria i la constitució del 
govern de la Generalitat per tai de donar-li projecció í poder real. Ei dia 2 de 
desembre de 1936 son aprovats els estatuts de la Fesac i la fusió en aquest 
organisme de totes les federacions de sindicats agrícoles, és a dir, de la Ur, \n Usa i 
la Usp. A partir d'ara a cada poble només N haurà un sol sindicat agrtuia, federat a 
escala comarcal í nacional. Al costat d'aquest organisme econòmic, els pagesos 
podran optar per ingressar voluntàriament en quaisevol sindicat de classe (Cnt, Ugt 
o Ur) per tot allò que faci referència a qüestions de caràcter sccio-pc.iiic. 

El dia 3 de gener de 1937 es constitueix la junta Directiva de la Fesac, Jcs-jp 
Carvet, president de la Ur i conseller d'Agricultura, serà elegit CJTI & president. La 
Fesac sestructarà lerntortalment amatent la divisió m cornaques i regions i 
sectorialment en tes seccions de compres, vend(*§, cedit, cer.aats de 
transformació, d'assegurances mútues i de treball col·lecto. Res de nou. 
Tanmateix, haurà de ser ta revolució la que faci rea tat els protectee 
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"modemitzadcrs" delá prop,3tans reformistes PM que Ku toc ü* encenalls durint la 
Mancomunitat i una tímida olasmació amb la Uta, ara e'a present Ei nou ordre 
revolucionan toy, al capdavall, t l que permeté la racionalització del camp català. 

La Fesac era, estretament, un organisme econòmic pero que obela » una 
determinada concepció revolució, la del Psuc, i, per tant, topà amo l'oposició de les 
forces polítiques i sindicals que apostaven pnontànament per tes coi.lectJvtats A 
parer del Psuc. una economia de guerra necessitava controlar i centralitzar sense 
embuts la producció agrària i la seva comerctaiitzacto En canvi la Cnt mudava per 
un comunaiisme igrart, a par* de h$ ec-i.ltctMtats, d« tipus horitzontal. El F'suc no 
posava en qüestió les formes de treball co» üctiu, tot i que creia que r»o eren 
oportunes ni profloses la seva p*oli*eraaó, sinó la seva autonomia. Les 
col·lectivitats, pm la seva banda, no vcit#n passar pel sedàs del sindicat jgrcoia 
car maltiaven de la seva gestió, a cops a mam tí antics propt#tarts i d® persones 
poc entusiasmades amb ei procés revolucionan A la li, després do predre 
: heqemoma ai camp, acceptaren a contracor participar en "is sindicats agrícoles. 

l o s sindicatos agrícoles aglutinan en su seno a todos tos campesinos y 
desgroadament no todos son revolucionarios (...) Los sindicatos agricoas son el 
aglutinante üe todo «I campesinado y por este motivo puede transformarse en un 
organismo peligrosísimo si se impone la conwarevoiuaón y subsiste t i regimen 

democrático de propiedad privada. (...) 

Estimamos que les elementos mejores del campesinado deben ir ?. los sindicatos 
agrícolas para vigorizar su obra revolucionaria y asegurar la emarapaaón de los 
campesinos* ("lA BATALLA", 20-11-1937) 

La Fesac anà pee a poc teixint de a mà de ¡a Ur i del F'suc la xarxa ¿z 
federacions comárcate >.fw ydireoe completar la geografia del f'nncipat (18) No 
endebades, bona part dels seus dirigents, comarcáis i nacionals, pertanyien a 
aquestes dues organitzacions La Cnt, amb la mosca rere l'oreüa. posà el cnt ei cel 
amb ei decret, de 16 de iuny de 1937, oei qual s establia la renovació dels 
organismes directius deis sindicats agreoles arreu de Catalunya La proposta era 
celebrar eleccions ei diumenge 25 de jukOi obertes s. qualsevol candidat D'aquesta 
mantra ei mmim control que gaudia a partir del enten de representació tripartita i 
proporcional de les centrals sindicato de classe, s esvania a molts indrets i es 
redula a la majoria. 

Els problemes, perd, de la Fesac no sanen tant les sews relacions amb les 
col lectrvitats agrícoles com ractivitat creixent dels especulador!, que aconseguien 
burlar t l control dato sindicats agrícoles. A partir de l'estiu de 1937, la luita contra 
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l'especulació edevtngué et gran cavai de batalla de totes les organitzacions 
revolucionàries i sindicats de dasso Josep Torrents, secretan agrari de! Psuc i 
ex-dirigent de ta Fesac ho manifesta sense embuts 

"Els especuladors i agiotistes ert Ms els patos i en totes tos circumstàncies 
cerquen el benefici il·limitat ta usura «I lucre, corn els llops famolencs cerquen la 
presa per devoraria 

Aquesta puma social, products d'un sistema de relaoons econòmiques basades 

en l'explotació i la misèria, no poden avemir-se amb un estat de coses com l'actual, 
en t l qual són postergáis i son posades en evidència les seves intencions de 
predomini (...) Subornen ei pagès i fins i tot ets Sindicats amb ofertes superiors ais 
preus de taxa. Desacrediten d'una manera deliberada els organismes oficials i 
preparen si terreny als agents provocadors que, #n mots casos, soten ésier ets 
propis agtottstes. La temptació del benefici incosctent indueix sovint t l pagès a 
convertir-se en instrument «conscient d'aquests elements indesitjables preparant, 
sense adonar-se n el seu esclavatge economic Els especuladors coneixen la 
mentalitat retardataria dels seus clients i s emparen en llurs tebieses egoistes pel 
procediment més convincent. Paguen a millor preu que §is organismes oficíate, i 
•an car omís de la comissió reguladora de preus. 

Són també sis enemics naturals dels Sindicats Agrícoles i Cooperatives, puix que 
saben que aquests organismes mullaran per complert les activitats incontrolades 
del comerciant desaprensiu (...) La pagesia ha de veure en els especuladors < 
agwtistes els agents tenebrosos d'un sistema que propugna ei retem al vel estat 
de coses de la liure contractació que, de fet, no era lliure, sinó que era obttgada 
per la imposició de preus ai mercat, segons ets càlculs dels traficants de la 
msèfa...". (TREBALL", 20-VHM937) 

La mateixa Cnt bo i canviant d'opinió respecte deis sindicats agrícoles i la Fesac 
fa costat a aquests davant la campanya soterrada de desprestigi endegada pels 
especuladors 

*(.-•) la tasca que porta a terme ía Federació de Sindicats Agrícoles ón Catalunya és 
una obra patriòtica que els qui tinguin responsabJtat del moment han d elogiar 
sense reserves, o, si més no, han de respecta ia Els qui t'ataquen són agents de 

l'especulació" {"CATALUNYA*, tOX'-iM?) 

El taló d'Aquu les de la Fesac respecte els especuladors és la necessitat 
d'orientar bona part de ía prodúcese' cap a rexpertació per ta! d'obtenir divises. I. és 
clar, ta oornpetttfvttat internacional determina uns preus de venda més baixos En 
canvi, el mercat interior, pel qual es mouen exclusivament els especuladors, oferíex 
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la possibilitat d'uns preus més elevats Aquest serà el cas dels fruits secs denu.iciat 
obertamem per la Ftsac davant tot insinuacions d'incompetència i mata gestió 

aparegudes a tol planes de TA PUBLICITAT 

"El cnten de la F.E.S.A.C., ja exposat al Govern de la Republicà, és que, en vistes 
a la necessitat de drvises que presenta la guerra que estem sostenint, es decretés, 
almenys pal que es retéreu ais fruits seca, que és la producció i exportació de la 
qual es negligeix més perqué l'especulador i adinera millor en §1 mercat interior 
que tot comprador grossista haaués d'exportar necessàriament el 75 per 100 del 
volum total que comprés' ("TERRA LLIURE", 15-1-1938) 

La revolució féu poss'We el somni cooperativista ¡organizado económica del 
camp català sota uns eraens de més gran raeonalítai «, sobretot, de defensa dels 
interessos dels pagesos, però les conseqüències de la gue;;a estrangulà el seu 
desenvolupament Morts propietans rurals que abans estimularen el cooperativisme 

agran» ara el rebutjaven o posaven pato a la roda emparant se en el seu 
funcionament precan o matusser l'acció de <a Fesac o els decrets de distribució de 
terres eren considerats per aquets sectors socials reaccionara mol més 
perjudicials que no pas la flamarada coi lectrvitzadora Aquesta, al seu parar, m% foc 
:T encenalls mentre que darrera de i altra hi havia fusta i, par tant era mot més, de 
pen llosa 

"Mentra es decretava que no s'ha de pagar arrendaments de cap mena i es 
coi lectrvfaaven comerços i industries i es repartien algunes terres sense solta ni 
volta, et van callar (ets grans propietaris) com un mort perqué els temps estaven 
que bufaven i perqué en el font fot quedava de la mateoca n .nera. ja que costa 
poc a anul·lar un Decret, unes disposicions o fets sense base racaonaf o legal. 

Quan s'ha fet o s'ha mtenu fer tasca més definitiva i acabada com és 
muraúpaltear. nacionalizar, qua s'eSruetunn i es coordinin les indústries i es 
redtstnbueixi la terra racionalment i amb la LW a la m i , ait ihores alguns han posat 
ei ert al cal perqué es veu que ia costa més da tomar tos cosos al loe d'abans del 
19 de juliol i ia es fa més dito! exercir el cacteat i coaccionar els conreadors perquè 
l lum parts de trui per mrt|à d'amenaces i de campanyes derrotistes, que han 
d'acabar d*una vegada par sempre*. (TERRA LLIURE", Desamore da 1937) 

A matura que tes conseqüències da la guerra «odien nenattvament en 

¡economía i el funoonament dato nous organismes creats com ara la Fesac, pufà 

da tó la cançó de rentados dato propietans rurals. Fins i tot s amba a criticar 
i ooiigatonetat de la sindicació. Quan, recordem-ho. havia estat la Uve qui l'havia 
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reclamat msistenment només uns anys abans La Fesac sortí al pas insistint, 
reiteradament, en el caràcter democràtic dels sindicats agrícoles i en I? racionalitat 
de la seva organització comarcal i nacional 

1 si es retreu and i l'obligatorietat de la sindicació), només direm que també la Llei 
Municipal "obtigatots els ciutadans a pertànyer a un Municipi determinat aquell en 
què tenen la residència- i també la Constitució "obliga que tots ets ciutadans de la 
Repubica vagin a i escola fins a una edat determinada, i fins ara no sabem de 
ningú que sigui demòcrata que se íi hagi ocorregut de protestar contra aquestes 
L W (TERRA LLIURE", Agost del 1938) 

La revolució podia anar a mal borràs però no hi havia vola de fula. La seva 
derrota era com es diu en castellà "tirar ei niño (en aquest cas la f i na boma") con 
ei agua de la palangana" Les forces democràtiques t revolucionàries, a través les 
informacions de la zona ocupada, intentaren persuadir ets pagesos seduïts 

ingènuament pels nous cants de sirena qu# prometien mamar-siHes dolces. 

"Un hecho un hecho más en la cadena de infamias que subraya la tracion de unos 
miserables que, llamándose españoles, han traído a nuestra Patria esas hordas 
extranjeras que estan destrozando a España. A los tres días de poderarse de una 
parte de la provincia de Castellón cuando era negado t i momento de intentar 
reparar los danos que habían hecho con sus bombarderos feroces, las tropas 
italianas talaron la riqueza naranjera y lanzaron sus tanques contra los árboles de 
Sumaria, productores de un tipo de mandanna limoso en todos tos mercados, m 
tos que no ha encontrado competencia desde hace vanos lustros (...) 

Por qué hace eso el franquismo en una tierra que. según ellos, queda "liberada"'7 

Sólo hay una expUcaoon. Una explicación muy sandia: Italia quiere colocar su 
producción y, para conseguirlo, solo encuentra un medio: acabar con otra 
producción mejor que monopoliza los mercados. Para venderse la naranja «altana, 
ha de desaparecer la naranja española. Tratando de hacerla desaparecer están las 
hordas invasoras" (*EL DILUVIO", 2S-VII-1938, cíat per TERRA LLIURE", Agost 
0111938) 
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l a repressió defermada arran de locupaoó militar fou dirigida sistemátcament 
contra persones, organitzacions democrattques de tot tipus i, és ciar, les 
institucions pròpies d'autogovem La «natal era t r - palesa: destruir de soca-rel la 
cultura democràtica i la consciència social del nos» . poble Els sindicats agrícoles i 
el moviment cooperatiu puf de valem. D'antuvi es procedí a la seva castració í 
espoliació Tot seguit vingué la prostitució legal i nasqué bord. I. ai capdavall, se l 
'erma durant més de tres dècades. 

El 23 de setembre de 1339, el govern encapçalat pel general Franco decretava la 
confiscació de béns marxistes: Todos los bienes y electos pertenecientes a las 
Organizaciones Sindicatos relacionadas en las ordenes de 10 de enero de 1937 y 8 
de febrero del marro año pasarán a ser propiedad de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, cuya Delegación Nacional de Adnmstraaón las 
afectará a nombre de la Delegación Nacional de Sindicatos". En rworme realitzat 
per la Generalitat de Catalunya, publicat l'any 1984 s assenyalen una vintena de 
sindicats agrícoles que patiren la confiscació del seu patrimoni (19). I. com raona 
mo« bé la introducció d'aquest informe, de manera improcedent amatont a la 
mateixa legalitat franquista 

"En cap de les disposicions assertya'ades es menciona a les cooperatives.! això no 
és pas d'estranyar perquè tos cooperatives tant pels seus Estatuts com per les 
seves activitats no poden rtaver estat mat considerades dintre del concepte 
d organitzacions polítiques i sindicats, i per tare no se tes hi podia atribuir les 
responsabilitats poiliques de la legislació que va motivar les confiscacions 
Confirma aquesta tesi el fet que totes tes cooperatives ho foren a comarques, no 
pas a la ciutat de Barcelona o a aires ciutats de Catalunya, on va regir una 
actuació més legal 

Així, doncs, analitzant cas per cas es veurà que la gran majoria de confiscacions 
de cooperatives de consum i sindicats agr cotes es produïren per rivalitats amb el • 
comerciants i els agneurtors de cada poble, atès que bastants d'aquests s ofenre: • 
ais vencedors de la guerra i foren designa» automats Respecte tes cooperatives 
agrícoles les mcautaoons es produïren per rivalitats entre agricultors petits 
(gemralment empanetta da tes cooperativsA o sindicats agrícoles) i els grans 
agricultors (que també passaren a regir els ajuntaments)" 
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Encara hauríem d'afegir la clausura,i a cops també confiscació, dels locals 
socials . recreatius de» sindicats agrícoles, sobretot, de tos antigües "Cases del 
Poble* A Barberà de la Conca, per exemple, es mantingué el sindicat agrícola 
-nascut el 1937 de te fussió del Sindicat Agrícola i de la Societat Agrícola-, però la 
"Casa", el local social de la Societat, malgrat la conservació de la propietat per part 
del Sindicat, restà tancada. Encara ho és, de tancada. 

Les dades referides a les províncies de Barcelona i Tarragona són prou eloqüents 
del desballestament del moviment cooperatiu al camp català. Dels 160 sindicats 
agrícoles registrats a la província de Barcelona el 1936, passem a 39 el 1942 í 30 el 
1957 El nombre de 148 sindicats agrícoles comptabilitzats el 1934 a la provincia 
de Tarragona devalta, el 1942, a 79 El camp era el campí qui pugui, o millor dit, la 
llei del més fort, del vencedor, és dar Els propietaris tomaven a fer i desfer sense 
manies i els especuladors i estraperlistes teten l'agost. 

La Dictadura Menta posar ordre al desgavell del camp, si mes no controlar 
directament l'espoliació dels pagesos, amb ¡a Llei de cooperatives de 1942 i el 
posterior, l'any següent, reglament d'apücaoó. D'antuvi tots els sindicats agrícoles 
tren obligats a presentar nous estatuts a robra Sindical de Cooperación" i. un cop 
tegallzats pel MWsteno de Trabajo, ahenr-se a la "Union Territorial de Cooperativas 
del Campo" (Uteco), de caràcter provincial i formada per funcionaris nomenats 
directament pel govern. El moviment cooperatiu entrava de ple dins ("estructura i 
funcionament det sindicalisme vertical imposat pel nou règim Les Uteco tenien 
funcions administratives i de control econòmic de les cooperatives, de les, a més a 
més, hi cobrava una quota (tnbut) força elevada. Al capdavant hi havia la figura del 
"jefe" (després se'n diria presiden) provincial De les federacions provincials es 
passava directament a la federació estatal, anomenada "Unión Nacional de 
Coopentivas del Campo", sense que, a prion, ni hagués mes relacions entre la 
Uteco de Tarragona i Lleida, que entre la de Tarragoní i Salamanca Comptat i 
debatut, l'estructura vertical anul·lava, de retop, la concepció coi lectiva de 
Catalunya. Els canvis foren tan brutals i radicals que no es respectà ni el nom 
tradicional, car els sindicats agrícoles foren obliga» a denorwtar-se "cooperativas 
del campo" Era, deies, una legislació profundament antidemocràtica i 

centralista, que "9$naturalitzava de fet els principis i fonaments del cooperativisme 
i fou la catr de f'expulsió d'Espanya de l'organització internacional de 
cooperatives (Ad). Al cap i la fi, el problema, com diu Garios Romero, no ara 
exclusivament de desvirtuado deis principa cooperatius, el control autoritari i ei 
funcionament antidemocràtic, sinó de manca de model ecciómic i soaal del nou 
règim 
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"En pnmer lugar, la legislación promulgada en esa fecha enquista a las 
cooperativas en una superestructura estatal, la Obn Sindical de Cooperación que 
sometía a todo el movimiento cooperativo a una tutela y a un absoluto control por 
parte del sindicalismo corporativista oicial Por otra parte, y como consecuencia de 
la propia indeterminación ídeoiogca del sistema poilico se establecen un 
concepto y unos móviles para las empresas cooperativas que resultan muy 
contusos y difíciles de explicar desde una perspectiva económica. No olvidemos 
que el nacionalsindicalismo se presenta como una alternativa poUca. tanto de (a 
democracia liberal como del socialismo Pe.o que, al contrario que éstos sn tos 
que tos sistemas económicos estaban perfectamente especificados economía de 
mercado el primero y economía planteada el segundo El nacionalsindicalismo no 
presenta un sistema económico daro en el que ensartar su fórmula poltica" (C. 
ROMERO, p. 34) 

La integració de les cooperatives a rorganització sindical del "Movimiento" és 
total i absoluta. Els $oas tren automàticament enquadrats en els respectius 

sindicats locals, coneguts amb et nom de "Hermandades de Agricultores y 
Ganaderos" Tot amb tot, raspéete més definitiu és la castració de les cooperatives 
mm agents econòmics, com diu el matea preàmbul de la llei: "eliminando el fin de 
lucro" Carlos Romero r encerta de ple en el seu ludo vaioratiu 

"ta tíea contenida en la legislación de 1942 de que las cooperativas son 
sociedades que no buscan el lucro y, en las que además el móvil del beneficio no 
aparece exolicitado de una manera clara, constituye un contrasentido imposible de 
explicar y que sólo es posible comprender dentro del marco sooopoltico y cultural 
existente en Esparta al final de la guerra avú en el que nació la legislación sobre 
cooperativas que estamos analizando En efecto, tal como habíamos indicado 
anteriormente, §n cualquier tipo de empresa, sean cuales sean las formas legales 
que caracterizan su estructura y su organización, los procesos de producción a 
efectuar en las memas se realizan con la intención de ganar valor La diferencia 
entre las cooperativas y las sociedades mercantiles no estriba en que las primeras 
no pretendan obtener un benèfic» y las segundas sí lo pret«nian, sino #r.trt tos 
difereí ;es mecanismos que se utilizan para repartir ese beneficio entre los diversos 
agentes económicos que nan contribuido a generarlo, según se trate de 
cooperativas o de sociedades mercantiles". (ídem, p. 37) 

l és que el nou règim, dins del marc de confusió i ambigüitat característic, 
fonamenta el seu 'nacionalsindicalismo' en els pnncipts categòrics de i anomenat 
"naciopaicatoiicismo" En aires paraules ei regim franquista, pel que fa a les 
cooperatives, farà seva la concepció benèfica dels sindicats agrícoles catòlics. Las 
cooperatives, doncs, són considerades com organismes de protecció de la família 

631 



pagesa sota Ui tutela paternal de l'Estat, i, com s acotuma a dir, n hi han d'amors 
que maten Les cooperatives entraven d'aquesta manera en els llimbs Haurien de 
pastar prop de trenta anys per a qué, amo (apertura econòmica vers el Mercat 
Comú i la politca de reformes democràtiques, les cooperatives tomessin a revifar 

Malgrat tot, les tradicions {I els somnis) són més tossudes que la realitat i el 
moviment cooperatiu durant la llarga nit franquista, de la mà de pagesos de tremp, 
assoli surar a tes comarques Meridionals i de Ponent, allà on, per una banda, hi 
havia més tradició, i. per l'alra. el modeí de creixement urbà-industrial no anorreà, 
si més no marginar, la producció agrícola. Del 1943 al 1976, a la província de 
Tarragona s obriren 71 nous cellers, 64 trulls i 3 molins d'arròs. L'any 1971, segons 
un estudi de rOrganteaeión Sindical de Tarragona, funcionaven 170 cooperatives 
amb un total de 48 711 soas. La legislació sobre cooperatives contínua inamovible 
durant gairebé trenta anys L'any 1971 fou Éíromutgat un nou Reglament que venia 
a suostrtuir §| ne 1943 Malgrat la vigencia de a Llei de 1942. el nou Reglament 

intentava tímidament apropar-se aü entens hegemònics en el concert internacional, 
pnnapalment deis pasos de ta C M bo i seguint el camí intoat per l'Estatut Fiscal 

de les empreses cooperatives del 1969 (20) Tot amb tol, l'intent fou una volada de 
coloms més, p que persistim al concepte "sm animo de lucro", és a dir, la no 
catalogació com agents economia de ftpus empresarial a la recerca de beneficis. 
Només minva, sobre t l paper, el caràcter coercitiu amb la introducció del terme 
"asociación voluntanana* 

El desembre de 1974 «intra en vigor una nova llet. Ley General de Cooperativas, 
que intenta un cop més conar més ftexibiitatal tunoonf -«ert de les cooperatives 

Ara la def troció de cooperativa és més clara i preasa; 

"Es cooperativa aquella sociedad que, sometiéndose a los pnncipics y 
disposiciones de esta Ley, reato, en régimen de empresa en comun.cualquier 
actividad tconómtco-soctal licita para la mutua y equitativa ayuda entre sus 
miembros y al servicio de éstos y de la comunidad" 

Així, doncs, desapareix la definició "sin ánimo de lucro" que tallava les ates al 
moviment cooperatiu. Respecte al funcionament intern de la cooperativa s elimina 
el veto dels organismes oficiáis, del sindicalisme vertical, a tes persones elegides 
per a formar part de la Juma directiva i es suprtrnea el Consejo de Vigilancia, 
nomenat per la Organización Sindical de Cooperativas. Comptat > debatut, ei 
control de les cooperatives passa del sindicalisme vertical a i Administració "*-ibiica, 
pnncipmiment a mar» del ministeris de Treball i Hisenda. La Llei, però, introdueix un 
element, la possibilitat d% vots plurals, que trenca amb la tradició igualKansta del 
cooperativisme 
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ta noti de tomar decisiones. Sin embargo, en cooperativas pequeñas, con un 
mlMRMMfi iaMÉ§£ifftfi ria ftiikfJfMi In* MSÉüft raí iriilaa IÜMMÍÉMI rwvvvffifviaf a toa U V V M 
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cooperativa" (kíem, p. 52) 

E juny dt 1977, en plena trarwoo pottca, es promulguen dot Reials Decrets 
referents a tot cooperatives. El primar, de 10 de un», crea la Dirección General de 
Cooperativas y Empresas Comunrtanas adscrita a la Subsecretaría del Mirwteno 
fia TV·i'fcaSpi I al iianrin i la i T l ia ¡nnM aa rwrartyiarir a 1st IrawiAiAfyif l #iai fcif^^tfia tvt 

maiena oooperauva ot ta urpaniz&cion 0 * 0 0 3 a m mreccio y n u osnwiaoa. 
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oepenaa at its cooperatives respecte w Mtnsien ot ireoai tot seguint la faosona 

dt la Uei de 1974. Aiati doncs, desapareixia robügatoriatat dt pertànyer a tes Uteco 
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vokintarí. oerò exsront només funcions administratives: oer a reaützar ooeracions 
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economio îes cana CCTBIHUIT cooperatives oe segon grau. 

insttucions propies cTautogovem dt Catalunya. B 16 d'octubre dt 1978 es creà ti 
^•iP^^w•HHB™P p*HpBnp4PtjP4ps ^pW|P " • • %p^iWi^t jp^P*eMpPlp| %p||^»»* V B Sp*aMptBP^eBp#**lP ^PlPP^HWIPPPPWÍP ^ P ^ P W ejj^^BHppwppMltP*P*^»^S %P^P 

TmÉiflaV l ia la (^bnaraatat rvm/iaifvtaj a fi /4a (yarará? T u l m fia iMmaiii hitotf an al 
iiwyNBpi %MI ia uROTtvnnpai pivwiaajieai a 11 na |pfa^aw;ai UMppa) up y y w i f i tiny» OTI ai 

camp cooptraw. u a t t t i ot mac at rany stgutm t t it nomtnartn ws 
oomoontnts. d*entrt totes tes branaues dt la ooootració. 

Un cop aprovat l'Estatut d'Autonomia. • darreries del 1979, tJ cooperativisme 
passa a ésser. cTacord amb raittdt 9 dt rEstaíut. punt 21, una matèria dt plena 
oompetènaa de la Generaüat. Un any desprès, el 17 de desembre, el Diart Oficial 
dt to Gene^Htat puoftsÉ el Decret pel qual es reestructurava el Departament de 
Treball I es creava to Direcció General dt Cooperatives Com • Director General et 
* • ^PWPWPPP » W W WP# OTwV w i P ^ ^ W M f n f ^IÉW^P» ^ W ^ B W TP^P1 ^ • P W ^ W P P P ^ P P ^ B J · P ^ ^pqp* ^ P ^ P » • » V • • ^ W B P * » * • •WWW» w^rm ^mm ̂ p ^ 

nomenà Josep Casiano i Colomer, un dtto pmapais estudiosos dei moviment 
cooperatiu català. RnUmtnt, t l iron; dt 19» , el Parlament de Catalunya aprovava 
la Uei de Cooperatives dt Catalunya. Gairebé carquarta anys després que ho les 
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el Partanwot de Mi Generaltat Republicana (9 dt març de 1934). En aquest sentit, 
la Federació de Cooperatives Aaràríes de Catalunya, creada ranv 1981 oer 
™%IF*%P* WIPJPIII IpWP ^BfP# • ^ ^ H p F ^pp# ^ppmpQv1*^ T^jpw^PBPejl %lWP^WTplP^iW*JpiP^^lRlP •JPMPPJMP^PTO^NP|| X B P P N M I P P J P Id i ̂ pw» "PPBMP^P^ 

legal (pe, utra de donar-i personatt<tf jur loica pròpia, permetia et seu 
riesenvoiuoament I Dresència ccm • interlocutor vàlid davant f Administració 
Pública. Novament. doncs, revilava tf mov»ment *WMW«PM democràtic I nacional. 
* 'pWppHPJpPjR* * lPMrwWBW»*W»^| | ÍP"Pr* WPPJPJ *ww*P lBJWlPf w * wsPIprw«iwWpp*Pi iP^pwp'pPHPl WPBPpT <PFMW*PÍP*pP»PHIlP>P > *WPPIPWP»PpPI* 

^PVPÍPWIÍPPFWWP'IP * %É^^PMPB»§ ÍW ̂ p^ewjp^p^p^pjp»s* W& I · W Ï W w#^»*iPiiP*wiew * ŜPWJF *ppppAiwPiiP*flP %P^P ppw p̂̂ pwip̂ ppjppjp'* %#* ^PWUBI 

I M M I B 1 M i'MMifMf-illux ( i* f*arfa ¿Yimtrfa ntlr^tKTi un ri*Í4Wiat nor a f<vmar narl itai •«uiua, ivs wwpw>»»»» UP WKMi w n a r t a KiyvMwti M I m u y » fjpi • pjnnpj |NPI OW 

Consell General, organisme de caràcter eminenment consultiu. I per fa in , els 
rjtinrrm sectors de Droducció #Bajjt#fi «is seus reoresentants Der a constituir et 
Consell Regulador. 
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La preñan aproximació estadística sobre el nombra de cooparattves i de soci» l i 
presenti Josep CfiKto • la Umvenutat C « t n d'Estiu de Prada.a meitats dats 
anys setanta (21) i oferta ei septant tmsm pmánM: 

WmmlMm.....,.,,. S3 i.4?4 

(Siefia............. 77 i.742 

Ututo............. !5S t7J13 

Tarragona.......... J ] f MJSÈ, 

503 83 749 

I X Just restaurada to Generalitat de Catalunya, ei Departament de Trabaf 
endegà el cens de cooperattwes at camp català. El cens. reafltzat l'any 1977, 
donava ta xitra de 374 cooperatives cu funcionament amb un total de 101 405 

L'any 1961, el Directori de Cooperathes Agràries de Catalunya, elaborat per la 
f * i fjW^tf^"^faa> l3tf^4Ktt í f*&gÈÉMuM § #4ÍMPÍMrife MMttt ftfhÉSÉAàM J"^ÉMMÉ4^y% #l#fcita,W·faHttai MMIM^HSÜN^L· ASV^K ÁÉ 4*NBtflHMa 
" Mw w*neap^w • ̂ ^¡^paa « •̂pejiwflpfiP' » %¡PW «•pnt pAiw * * WSWSBW^ *̂#WPJSPSÍBP* «wr̂  %p^rw MMVMIPMIP JMPBI^* *iPfcws* aa* * ^ # ^p* I#^PW IW' 

delaGeneraMtatboicorrptabatcart386cooperativesiii4.279soca(22). 

cooperatives, és ta comarca amb ta densitat més important, tot i què ta proporoó 

n n rnint u* uuufMraiim i I M W I UV 9UW« TO mas uiwaua -VJW I T O 

esmentada, és a dir deixant de banda el Barcelonés o el Vallés Oriental-, ai 
Montsià, m ta mejana de soca per cooperativa és de 4§1. Els sectors vtrtloota, amb 
182 ceters cooperatius, i fruiter, amb 62 erttats. son els que concentren el més 
| I W I I M I W V UV «QVJMeSel UAJ^laWVEB |&9J. 

Les estadístiques, però, són r arbre que ens amaga el bosc del cooperatMsme 
apart catata. Un bosc certament poblat tos i tot centenariperò albors fermat per 
entitats encarcarades I escarransides, de poc volum economic. La majoria data 
soca ta w viuen da ta lana, ta direcció és a rnans de vells, que fan els cometes de 
*^m »^p^^^^£ VH * P̂iaipp̂ RwiBp 'WPSP ^as jpapaiir̂ ^siPip^^ ™ ^ P * V^B^MBSW^PBS • IWIW %I^B™^I ÍWÉF wBBrf*saiw^P** apwywew"*^P*•» *»^*P*W 
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de tres-cents miflons. Al costat d'aquesta tònica general, quantfatívanw* parlant, 
han surat, no tensa entubanes, determinades cooperatives de segon grau, frut de 
ta reconversió de let antigues Uteoos, com ara ta Unió Agràna Cooperativa de 
M u t (24), l'Agrupació de Cooperatives de las larras da Uetda, rAgrupació de 
Cooperatives da Girona I Barcelona Agrària, S. C L . 

Nogensmenys, cal assenyalar, així mateix, tot un seguit da cooperatives que han 
assolit consolidar-se ari el mercat nacionaJ i irtemacionaJ amb un grau da 
competrttvtat envejable. En pnr.ier soc i destacada as situa la Cooperativa 
Agropecuaria de Guissona, amo mat da 17.000 soc», un msar de trebaladprs, i 
una facturació (sempre referida a l'any i960) superior ais 30 000 maons da 
patatas, situant-se en un dato Iocs preferents del ranking d'empreses catalanes i 
agro-aimentàrirs espanyoles- La seguetean •COPAGA" da Lleida amb 1500 sods 
i una facturació par sobre els 20,000 mions da pésetes i ta Cooperativa Agriooia 
Coman» del Reus, d'espeetalzacío avícola, amb 1.100 sods i més ¿e 10.000 

En el sector vmicoia destaca ta Cooperativa Vinícola dti Panadas (Covides), que 
amb els seus set-cents mm eiabora prop da 160 000 hi. La Cooperativa da 
Fruites de Girona (Cotrugi) elabora sues a partir da ta manipulació de mas de 
15.000 tones da parat 1 pomes. La Cambra Arrosera i Caixa Rural, Societat 
Cooperativa d*Amposta, amb mat da 3JQ0 socis, comercialitza el vuitanta per cent 
de l'arrós del Oata da l'Ebre. La reconversió I rnodarnMzacio també na estat 
present a tas cooperatives da muntanya. «speoaStzades en ta llet i els seus 
derivats, així com en l'elaboració da pintes. Del quadre següent destaquem 
ren^jertó o^ ta cooperativa ponera: la Cooperativa Lletera del Cadí fundada a La 
Seu d'Urgell per Josep Zuíueta l'any 1915. 

AM, doncs, al paisatge del cooperativisme agrari català ha canviat radicalment en 
aquesta darrers anys a r ensems da tat transformacions econòmiques, soctata i 
culturals del mon rural. Tot és capgirat. Tanmateix, sarta una batanada cantar 
absoltes pal cooperativisme agrari com fugir d'estudi del crac da moles 
cooperatives. La realitat, com sempre, es mot met complexa I amb una pluralitat 
d'opcons en joc. I ¡i han cooperatives que nan fat salat, amb mat passat que futur. 
I n'N nan d'aires qua s'han adaptat a tas novas arcumstàncies I et preparen 
davant eta mut raptat da ta integració dns ta Cea. Ras de nou. Tot període de 
canvi profund es caractertea par ta transició entra el veu i nou estat de coses. I tot 
just ara som testimonis z> camp catata da l'exhauriment d'un model de 
oooc arativeme centenari i el neaement d'un aïra modal cooperatiu pla da vida i, 
esperem-ho, tant reatad i centenari com l'anteror. I, és dar, d'actituds contra 
Qualsevol forma cooperativa. 
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Quit model cooperatiu mort I qu*i nest, As i dir, quins elements desapareixen i 
QUÍRS ©Is substiueixen? Qui A I S I I oontm tfet cc*operaiivisrne? Quins són els punts 
de resistència i t u punts d'avanç? Com « planteja ta pugna i quins sectors M 
partlapen? Aqu«st són alguns data «arrogants que encara resten oberts I que cal 
responore. intentarem ter-ne one cèntims. 

sexnaureix st cooperaiMsme oe concepció Denenca-paternaNstaaarreicatóHca. 
Bcoooeratrvisnie aue slrroosa és ei de concepció emoresarial. és a dir. corroetitkj 
i generador de beneflasSovint slm criticat, i amb raó, ta manea d'agilití., de les 
coooeratrvjs tu ta Dosa de decisions M i del seu funcionament, aairebé 
assembieari. i es*n 3ura organizativa* La gerencia a mans d'una pariona alena a 
l'entitat, i ta comunitat, is vista amb rasat i ta seva retribució considerada abusiva. 
si mas no un oreuoe comparatiu. Comptat i uebrtut. as pretereix discutir i controlar 
iot ei qua afecta a ta coooerativa a d e s * dat rima imposat pal ta Idgtea actual dei 
mercat i funcionament empresarial. 

Sateen veus contra nguaütansme d"un home (sco), un vot, car a tretes 
coupe» aiives ta majoria de sous ta no M viuen da la tana i posan pata a ta roda a 
qualsevol Mant da modemtfzació, si mes m cf mver̂ xi o captelteaoó. I es parta 
data vots pajrata bo i copiant et sistema da societats par accions. Paradoxalment 
aló qua havia estat ur element caràcter istic de ta tradició revolucionària, avui 
ftlfrtaUfal #IBH s t rlair a i r i ianhi f *^»*^^** ¿ ia l l'i'WWlali fllfciiiiliaai 9 mmmmm <#aawiiii|tai fíàiak n n 

flÉyhaWMMi iaME aMtaiatael ialafiflamal #Éta te fWl^fcaf^Niil savajtátaÉB 1 Sá raflilaTtlrt ¿ei W i f i a l fatatataUal IXHVTaWfl I O T 9 W V 9 fV ls \JV# wm « • jillrisVIpGfcw a ^ V l l . I M H q U T O f f O 99% a w l vJUCTWa, 

dalcatfa i ei seu plantejament na provocat, i pravoca» reaccions i controversies 

Al ntau parer, ta discusió fonamentaisu o tíeotógea an abstracte ta estera. Cal 
íffWat'ifalali'liH áafl ábl f W t i*t%tfÉM¥Í t%tk i*tifW*ÉÈfít*tík aa#fmfa*sl9fÍAl t&Bt taaal <VMifijaaf flfSi lallii alta 

pnnapa democràtics i soHarta que flnspam En aquest senti, tant just és 
reivindicar el d m da portes osarlas da tas cooperatives com el Jret da decWó 
d'aquefte que han apostat par vajra de la terra. M capdaval, la tradoó igualitarista 
t i Í*OS verterás: la universal, tothom ta drat a una minims, i ta meritocràtica. 
determinaL; drets son fruit da determinats rnèrits. Eta pagesos, recordem, 
reclamaven el drat a ta possessió da * terra conreada, te a oír, ta terra pat qui la 
•rebana. Sembla doncs, eta rebut qua et futur da tas cooperat!«es estiguí an mane 
d'aquells que votan vmre de ta tana i que ta resta pugui g? jdir de tes avantatges 
dat sistema cooperatiu. 
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m&0 i f f W W W W f V l F W B W W l ^ P i ^ ^p^P^ ^p^Wiraj^P*íltplPWMBw*^p ™aB ^ f̂lwMWfc w ^p¿ w^atoP^SpipPwF ^pSar ^pflP" toPp*ap^Pip^ie»|pplpWBBP 

famttars i, per tint, d§ l i seva vtobttat d6pèn M I boo* mesura tt seu futur. «Ai 
n t m i oarlat l it l'atzucac an QUÉ aa troban las axMotttiona farrelarà a**Mm*. * n 
f i Í I H P » » * aiPBa*wBp» '«pap * wmmmM^nw WP»* i | i i v w «íf^pwipw»* i w f »p#ie)pwp^iejp|pp*piww «WPJMWWBBIW a u w i V w ir^ieji 

només volem subr adiar al sau nam. 

"S ©aoosfatMtJiie aorari tuoa un rol d'acoblament entra una Droducció aaràfta 
M M ^ P I P T P I P P ^ P * w w « • ^ * • ' * • ' •̂ wppwBP» f P H w w » i * w i ^p • •PB^P^P^P* * • *»* • * T&&^m^w WP* ^P* pp* ^PMPJP*P«PP«P ^wapuiwaa 

i'ttecit d*aquest rol i f ei da facfltar to supervivència i/o revolució d*explouicions 
fantetofs qua, d'atri manea, canvien fàcilment en to majgnaMr. (M. BAINAT, p. 

n 
S'exhaureix et concepte cooperativa com una institució aglutinadora da lot ei 

poble I s'imposa to cooperativa ÜOIII una empresa encarrilada fonamentalment a to 
realització (Tuna activtat econòmics en benefici dato tat» associats Recordem 
que la cooperativa com to parròquia havia jugat un papar essencial an to 
vertebrado soaal de to «muntat mori. Al redós da to cooperativa sorgien tot 
seccions recreatives i cuturais, lorgarrtzaaó da tot festes i to formació cufUral, 
des dat teatre ft» a toa conferències o robertura da btoioteques. Lat cooperatives 
na i estat m prmapai escoia oe panopoen Democràtica i oe KMmaoo avtca dat 
món ruraf. Avui amb prou feines podan garantir rorquestra de to festa major o al 
cinema dcranicaL La penetració da to cultura u*bana I tot translormaciona sociais 

Aquesta és l'exigència dat pat da pageffof a ciutadans. 

La lògica econòmica, tot segut ¡'exemple da l'Europa comunitana. imposa to 
desaparició da tot petites cooperatives tocáis i to concentració, an al meter dalt 
casos, an cooperatives da segon grau u etaooraao i comerctanzaoo. Ara íes 

^ftjp^^pp^^Pw·P·wWíPflpiíí^iase^ap *•* ™wapiiWp*iPiejB •WP^P'SÍPJPÍP WWP^Í ÍPÍPWW%WIPSPS*WJP^IS piP*^pWip$Hpjppjp*pappw*ysjp3iiPawii •P^WÉP·JHP* 

^PHWip^pw^R p̂¿ ^pwP4pip^ejp %piBf ^%i^* **aaaip^pT ^p#§ iwiPi^PBpaMnwip Vip^^aa •^epkpSP·Mpapi ^ÉPJBF Ép^Bwî iÉ>eaiWpppe%F • 

corresponsarjitozació. En aRres paraules, to formació democràtica dato pagesos 
pasta en aquests moments par to seva preparació en to gestió econòmica 
ernorat«toi. Aquesta és rexçènda. si mta no, dat pat da pagesos a agricultors. 

La Conca da Barberà, tol com ham vist, fou ai bressol dat cooperativisme agrari 
català. Cant anys desprès, les seves cooperatives fan figa I podríem escriure la 
crònica d'una mort anunciada. Han fracassat en el seu intent da bastir una 
cooperativa da segon grau. Els •chatawtfor {W^ nan obert les portes a la iniciativa 
pnvada, qua hores d'ara na MtttLtot diverses plantes embotetedores. Tot indica 
que a curt termini to oomarctoltzaciò dat vi da to conca» qus fins ara era totalment a 
mans da tos cooperativas, paseara, en bona matura, a mans privades. La 
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centenària Societat de Barberà viu moments d'angoixa amb ta furta d'un hon 
nombre de socis. D'altres són • punt de tancar portes. D'altres cedeixen els cups a 
particulars (ves par on a rinreves respecte a Inicis del segto quan eren ets 
propietaris qui fiogaven els cup» ad pagesos), els quals sovint aprofiten 
l'avinentesa per a ompar-tos de vi procedent d'altres indrets I vendre** a tos 
empreses de cava del Penedès. I d'altres, en el darrer intent de conservar 
l'estructura cooperativa, nan apostat per integrar-se a la xana comercial de 
Covides. Iot plegat misèria. El problema, és ciar, to manca de sang jove disposada 
a tirar endavant les explotacions famtfars. 

L'exemple de la Conca de Barberà ens serveix per a 1 lustrar ei capgirament del 
moviment cooperatiu agrari català però no és representatiu de restat actual del 
cooperativisme. Hi nan zones i sectors -d'agricultura intensiva I ~ipectottzadc, 
preferenment lligats a to ramaderia, ta fruita, hortatoes i flors- de gran dinamisme, 
amb gestió professionalteada i sanejament econòmic. Avui per avui, ei moviment 
cooperatiu rspressntt ei 30% ds to producció agrària de Catalunya I canalitza del 
10 al 15 per cert de to comercialització. La Generalitat de Catalunya ha previst 
invertir 10.000 rmfions de pessetes en to reorganització de tos cooperatives amb la 
perspectiva de l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea, ei gener de 1993 La 
distribució anunciada pel ooneefer Miró i Ardèvot és, aproximadament, to ssguert: 
3.660 milions per a diferents grups cooperatius, 2.050 per a tos comissions 
sectorials de tos cooperatives. 1J00 per a to creació de canato de comercialització, 
235 per a estudis i plans d'actuació I un centenar per a estudis de grups i 
comissions. Tot amb lot, aquesta quantitat només representa una quarta o 
cinquena part ds tos inversions necessàries per a to seva adequació i adaptació a 
to competIMat comunitària. La fusió de cooperatives, respeciaftzació, tos 
cadenes de transforformació, to concentració I oitontació de rotería són tíguns dels 
elements que s'assenyaien en to perspectiva de reorganització del sector 
cooperatiu agrari. 

Ato pregoners de l'ensulsiada del cooperativisme i de to Itoerafitzaaó empresarial 
del sector només cal remetre'ls a to realitat de països econòmicament 
desenvolupats com ei Canadà, on ei 75% del blat és comeraaJitzat per les 
cooperatives, o de la Cee. Sense pretendre ser sxhusttjs podem ciar aigu TS 

en ets patoos comunitaris: a Belgca, et 7S% ds to ast i deriva»; a Holanda, el 100% 
de to patata i ei 83% ds les fruites i Begums; a Luxemburg, ei 95% de tos Itovors i 
patates: a Dinamarca, ei 90% de to producció de pemil; a irlanda, el 100% de la 
racolida de to let per a to seva transformació; a Grècia, ei 50% de ralmertació del 
bestia i ei 45% dat vi; a Alemania, el 78% oe la «et i e! 51% de la venda dato 
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cereals; a til·la, al 60% de tos grases 1 cereals S el 48% de la mantega, I e França 
ti 78% da ta recollida de cerals I al 88% de la transformació d'algunes fruites (F. 
SALINAS» p. «3§). 

Ahí, (Jo.**, sha exhaurit un model cooperatiu centenari però alhora neix ¡ es 
desenvolupa un de nou. El cooperativtsme agran, lligat a les exptotaoons familiars, 
intenta renovar-se i és ta millor prova de la seva vitalitat. 
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1) FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANO-BALEAR, MI Canaria crtehrani lanrtat 

de Tarragona sta dies 3Q y 31 da mac y 1 de juny del any 19Í/1 Tarragona, 1910, 
p. 59. Segons J.M. Renòé(l923> is en fa ramaderia on es troben les pomeres 
manifestacions d'associció mutualista i de practica cooperativa: 

•(...} en un detó poblets propers, a Sort M vaig yew* un vedsf pve precios; un M i 
exemptar que em va cridar l'atenció per la uva oonstituoo ferma i robusta i per la 
beta proporció de tots els seus components Vaig vo:guer-to adquirir i en parlar 
amb el ramader que «l posseïa i preguntar-ii el preu que en demanava, me va 
«soortrJre oye ü h'M era Tama dat vedeS ne eslava oas MàotÈiM per vànrtrul 

Em va sorprendre fa resposta i vaig interessar una exoVcaao que de bon grat me 
vadonaralrr-nader. 

"Ato petits ramaders -e.n deia- se ns fa completament impossible adquirir i 
sostenir un toro de bones cc-JHaons per la cobnció de tret 0 quatre vaques que 
podam posseir uns amb altres (...) Per a salvar això, ir*re tot el poble temm un 
exempt i tots els petits ramaders sen serveixen per a luis vaques. 

I perquè no ens quedem mai sense i el poguem renovar amb certa freqüència, 
quan un de nosaltres té un exemplar notable, venim obligats a denuncar-io a 
l'alcaldia 1 aquesta tó el dret de tejo. De manera que quan és denunciat no el 
podem vendre sense abans olenr-to al poble * 

I com insistíb jo amb venable Merit en demanar-li mes explicacions, me va dir 
que durant nstiu es mantenia d*hwfca tendra que pasturava jui* ar^ els remats del 
poble i a rtétwm, cada rarwdsr aportava una quantitat d'herba seca, proporcionat 
al nombre da vaques que sota sostenir l d'aqueixa institució, no en recordava pas 
nirigú del poble el seu origen.." 

2) En el capítol anterior hem esmenat l'extensió de la Federació de Treballadors 
Agrícoles, de bracet date republicans federals, é ta dècada dels noranta, al voltant 
de vuitanta poblacions. Tot amb lot, en aquest castol hem optat per centrar-nos, 
malgrat tes dificultats sovint esmentades, en les societats pageses i no tant en les 
seccions de sindicaJ de classe. En altres paraules, hem donat prioritat al fenomen 
associatiu arrelat i durader obviant l'etiqueta poWca deis diferents períodes. La línia 
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ideològica dtvtsona en aquest apart »t és a grans trets la via de legaWzaoó de les 
ent nats agràries a través d» to Ue* d'associacions <A, 188 7 o bé la l lei de sindicats 
agrícoles de 1906. 

3) Referent ai cat de la Societat de Barberà de Mi Conca ja nhe panal abastament 
en diferents treballs, articles i a>rnuncacions. Vegeu, entre d'ales. "El narument 
del movKnen. cooperatiu a to Conca de Barbará" a "ESTUDIS D'HIST RIA 
AGRARIA", núm S, pp. 133-155 

4) A ..alia el socialsme etperona, en primar toe» les cooperatives de t r iba l a la val 
del Po. la zona que mis ràpoment penetrà et capitalisme ai camp. L'any 18S3 es 
creava " t Associazionu g»fiefato üegM Operat Braccianti dl Ravenna" (legalitzada al 
1286). que en poc te.nps aplegà tries ml associats L actitud decidida d'Andrea 
Cosía i de N u * BakJim xaiità l'extensó de les cooperatives de (omaiers per M a 
rErreiia-Romagna i, pos'enorment. de pagesos per tos zones de petits propietaris i 
parcers. Aquest fet provocà to dicotomia entre tos cooperatives "rosse" (socialistes) 
i tos "banene" (catòliques, de gran importància tos catees rurals). Geogràficament. 
m cooperatives "bianche* eren hegemòniques al Véneto i tos "rosse" a 
¡Ermlia-Romagna. Le Marche, UmbriaiToscana. 

5) Hi estigueren degudament representades tos següents entitats: lacsi. Cambia 
Agrfcoto de Tortosa. Cambra Agrícola de la Cellera i comarca. l'Asscoauó de 
Propietaris del Vallès (Gramtters), el centre Agrícola del Plà del Penedès, Cambra 
Agncoia dol Penedès (Vilafranca), et Foment de la Indústria, Comerç i Propietat de 
Girona. ¡'Associació d1 Agricultors de l'Arboç del Penedès. Cambra Agrícola de 
Lleida, la Unió Agrícola de Manresa i comarca. l'Associació Agnosia de Reus, la 
lliga de Productors de Vilanova i comarca, ei Circuí Agnosia Mercantil de 
Puigcerdà. Cambra Agrícola de Maldà, Ateneu Barcelonès i Cambra Agnosia de 
Catalunya. ("REVISTA DEL lACSf, 15-IV-t8ü) 

6)La"Unwn A^mrto Espártela" es constftui a cterreries de rnarço^ 1903 en el leeal 
de to "Asociación de Agricultores de Esparto" amo fe representació de tos següents 
federacions: Catalano-Balear 'Barcelona). Bét»ca-Extremenya i Canaria (Madrid), 
Llevant (Valencia), Casteta to Vte l (VaUaooW). Castella la Nova (Madrid), facta 
de la conferència constituent du en l'article segon: "Que los Respectivos 
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reglamentos do est» FfcarauMUS e JtAn conformados con el de la Federación 
Catalana-Balear, feJiado el 27 de febrero da lfa69; mm todas íanan el propósito 
tie relacionarse entre sí. constituyendo ta Union Agraria Española sobre l?s bases 
generales propuestas, á este fin, por la cámara Agrióla de Córdoba con fací» de 
31 da ociembre da 1900 y la dMsíón territorial propuesta por la Cámara Agrícola 
da Tortosa an 1 da febrero da 1991, y que ai efecto nan sido comisionados los 
contemoaantes. con al encargo da redactar un proyecto da r^lanvnto ganan* en 
qu« resulten adaptados los respectr-os Reglamenfos de toJaf la» FeOeracor.es" 
(J. MA P 0 3 1 CAMARASA, pp, 567-568, neta 164) 

7) Vagan si llistat d'entitats adnarhSas s l t iO i a la fl m l'apartat 

8) Aquest any 'a Jur a directiva era formada per Firmo Da Casanova, president; 
Josep Oriol Mjmjgat. vca-prasidert; Josep Gasto, tresorer. Josep Cirera. 
comptador; Mn. Ramon Fort i Mn. Josa? M. rtovira, tocats; i Mn. Joan Ros, 
concjlian. El local social fou trasiadat al carrer de la C¡ut?t, num 5 

9) A l'Escoia da Peris i Capatrssos Agrcoies, das da 1895 a 1&Ü9, faran el 
peritatge 597 minyons, acabaren els est-jdit SS capatassos, es titularen de 1903 a 
1909,106 avicyltofs; da IdSS a 1909 sorttrgn §65 empwltadors i an M matea temp* 
30 sencuBors. Total, 1552 matriculats. A l'Escola Suparior d'Agricultura, entra 
1912 i 1923, «4 nombra da matriculats par a obtenir el grau d'enginyei agrícola fou 
de 464 (J. DE CAMPS IARBOIX, 1969, # . «34 i 2J3). 

10) Josep M. Rene* póií. tara en la tova tasca agraria com política, les 
OQntradte«?ns mherents da <a seva comía® com a propietan i da tes saves 
propostes socials profundament reforrttsras. L'any 1919 decidí presentar se a les 
eleccions a diputat a Corts pal dtetriett Vafls-Montbtanc dins d'una canddatura 
unitàna de tots els catalanistes anomenada *agràna-naoonalista*. abonada par la 
poderosa Federació Agrícola, la Lliça i ets republicans unionistas. Tanmateix, fou 
denotat per tres-cents vots pal candidat dinàste-maunsta. Las raons da 
l'ei isulswda. explíatades par al mateix, obeïren a la presència d'una candidatura 
socialista i els vote aconseguits par aquesta entre ets pagesos, pnncipaK-Tent de 
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Barberà, BlanciVxt i Montblanc. Rendó havia fet salaries societats pageses, 
després del 1917, havien decidí desempaltegar-se de ta Mete pollica de la 
burgesia reformista. 

Amargat i decebut per la crisi interna de \? Federació Agrí-coia de la Conca de 
Barberà, a partir de 1922, i la Dictadura de Pnmo de Rivera, mori prematurament, 
als 48 anys. el 6 de juny de 1925 

11) La fasslna cooperativa de la Federació Àjrlcola d * fa Conca de Barberà 
segui el model de la del Sindicat Vitícola Coman*j| de Martoref. Aquesta darrera 
fou inaugurada amb un gran àpat el 28 de natç de 1918 í comptava amb 1,500 

socs dels següents pobles: S. Andreu de la Barca, Martorell. Gelida. Cervelló. 
Esparraguera, S. Esteve Sesrovires. Collbató. La Beguda, Bruc. Piera, Hostalets 
de Pierola, Abrera. Olesa de Montserrat, S. Llorenç d'Hortons. Masquefa, Ullastrell, 
S. Sadurní d'Anoia, Castellví de Rosanes. Vallbona, Pa»e|à i Lavern 
f AGRICULTURA", 5-¥-1918). 

12) A aquestes federacions caldria afegir tes catòliques-confession-is no citades. 
Referent a la Federació de l'Art Camp em trobat un document en el Registre del 
Govern C M de Tarragona que ens indica l'existència d'una Federació al Camp de 
Tarragona, segurament de ta corda de tes catòliques Francesc Gassó. en qualitat 
de ta 'Federación de Sindicatos Agrícolas del Campo de Tarragona* (registrada el 
gener de 19191. demana el canvi de nom de la "Federación Agrícola del Alto 
Campo de Tarragona'' (registrada el febrer de 1920) per tal d'evitar els perjudicis 
derivats de la confusió de noms. 

La Federació de l'Ait Camp era formada per let següents entitats agrícoles: 
Cambra Agricoia de Valls, Sindicat Agrícola de Vafe, Sindicat Obrer Agrícola de 
Valls, Sindicat Agrícola Vila-rodona. Sindicat Agrícola de Sanies Creus, Sindicat 
Agrícola de Rodonyà, Sindicat Agrícola de Vailr oli. Sindicat Agrícola (popular) de 
Nulles, i els sindicats agncoies i caixes rurals del Fia de Cabra (Santamaría), Alió. 
Nulles. Figuerola i Aiguamúrcia. El president era Pau Robert de vla-rodona. 

Duna altra banda el portanveu de ta Federació Regional de Cooperatives 
Catalanes ens dona la nofea de l'existència de la Federació de Cooperatives i 
Sindicats Agrícoles del Penedès. La Junta Directiva, el 1922, era formada per 
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Josep Font de S. Martí Surroca. Joan Sunol de Vilovi, Amadeu Paralada do S, 
Cugat Sesgarrigues i Joan Bricaíe de Fortt-rubf ("ACCIÓN COOPERATIVISTA", 
15-11-1922), 

13) La xifra de 520 sindicats agrícolas adnartts a la Usa ana sambla dal MM 
exagerada. SI mateix Enric Sala, un dala dirigents da to Usa, donarà to xifra de 
200 a darreries del 1932: "Hay art Cataluña mas da mi asociaciones 
registradas como Sindicatos Agricolac; adheridos a to U.SJL da Cataluña nay 
más da doscientos" fPAGESiA", 19-XM932). Fins I tot afegint els 150 de la 
Usp, to suma no passaria dato quatre-cents. Al marga d'eatadistlques, la 
realitat es que quantitativament to seva representació at molt nombrosa I 
qualitativament molt Important. Par char noma* u" parell da caaos, podem 
esmentar al Sindicat Agrícola de Guissona amb un volum de negocis, el 1931, 
al voltant dala disset milions da pessetes, I el Sindicat da Cervera I Comarca 
qua arribà, el mateix any, ala quaranta milions da pessetes. 

14) La Federado de Sindicats Agrícoles del Litoral, presidida per Pwm Cabot í Puig. 
aplegava ets sindicats agrícoles de: S. Marti de Provençals, Badalona i Canyet. 
Tiana, Masnou, Cabris, Aleta, Teià, Premià de Mar, Argentona, Vlassar» Mataró, 
Orrius. Dos-rius, S, Andreu de Llavaneres, Arenys de Munt, Arenys de Mar, S. 
Vicenç de Llavaneres, S. Pol, Canet, Calella, Pineda, Malgrat, Uoret de Mar, S. 
Feliu de Guíxols, Tordera, Montornès, Caldes, La Roca, S. Cebrià de Vallalta i 
Blanes. 

15) Els presidents de la Usa foren succes-vament: Francesc Santacana (1931-32), 
Cartes Jordà (1933-35), Pm Cabot (1935*36) i Ferran Zulueta (de jufoia a 
desembre de 19361 

16) A darenes da 1932, els socis de la mutualitat eren escampats en un centenar 
de pobles, principalment de les comarques veïnes a la ciutat de Barcelona i de la 
Terra Ferma. La mutua d'assegurances cobria, segons el balanç de 1932, 9.472 
nectaries da conreu, 6.832 pagesos i 12.237 capi de bastia. El nombre d'accidents 
laborals comptabiiitzats és de 108 i destaquem el 30% produís pels animate de tir 
o vehicles i un aire 10% per anar dtacaJc. ("PAGESIA", 31-XIM932! 
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17) Segons tí portarwtu da la Usi, "PAGES(A"(1-X-1Í32), dels noranta sindicals 
existents a ta província de Lleida, la meitat erer afiliats a la Usa. A continuació 
reproduïm al llistat del sindicats soc» de la Regió VIII adhents a la Ufa elaborat a 
partir del ;ns estadístic realitzat pel Ministerio de Agricultura. 

Les Garrigues 

L'OÉM Arbeqyinad*Arbeca............ 420 

El Pla d'Urpi» Borges Blanques...... 410 

La Pobltta dt la Granadella. 88 

Arbeca Nova. 170 

Sant Isidre, La Floresta.... 36 

Puig-gròs..... 23 

Noguera 

BaicafevdlMgal i Comarca.......... 84 

Montgai..».,,...,..,,,,..,.........., 57 

Unió tfAgrtcuaors. Ponts............. SB 

CastaM da Farfanya.................. 106 

Algant.............................. 122 

Vallfogona de Balaguer . 55 

Linyola............................... 134 

Manarguana.. S8 
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Ctrvara i Comarca..................... 1,530 

Guissona i Comarca................... 1.820 

Abnatrat.............................. 65 

Mollerussa i Comarca.................. 5S 

Caars VWoolts» B Patau tf Anglasota 132 

Agrícola Practica, Uaida............. 1.000 

Seròs................................. 342 

La Granja (TEscaip.................... US 

Abnanaranaa. Almanar.................. 52 

Almacalaa.............. 197 

WanovadaSagrià.................... i f 

Uffttl 

Agramunt i Comarca.................... 475 

BaHpuig tfUrgtll,..,,, 65 

Maldà.. 127 

Vardú................................. 188 

Barbaria..... 155 



lvirsd*Urg§í -

Agrupació Agrícola Taganna....... 68 

Catóte deTlirega 92 

Trebaiadofs de Gumma............... -

FONT: J. BARRULL, 19ÍS» pp. 17S-177. Eh Sindicats dlvars d'Urgell i «te Guimerà 
no figuren an si cans ds 1933 m m §l da 1934. 

18) Ei març (te 193S ts constituí la Fesac de la Segarra, una (te tes da Teres 
comarcals que en mincava("rERRA LLIURE", 2S-1II-1938). 

19) Interna sofa» ate patrimonii confiscats a tes eaooafafiitws el 1939. Generalitat 

(te Catalunya. Departament de Treball. Direcció General de Cooperatives. 1984. En 

els diferents llistats publicats, segons la situació actual (te cadascú, es citen ets 

següents sindicats agrícoles: Avinyonet. Batea, Bellvei del Penedès. Bonastre, 

Caldas de Montbui. Constantí. Fontrubí. Hostalets de Pierola. Jorba. Linyola. 

Mediona. Mota, El MontmeH, Olesa de Bonesvalls. Pla del Penedès. Porrera. La 

Roca del Vallès. S. Sadurní d'Anoia, Salomó, Torrelameu. Ullastrell 

20) L'Estatut Fiscal de les empreses cooperatives introduïa importants 
modificacions en el tractament fiscal da Its cooperatives raspada al marc legal 
establert en la Llei de 1942 i al Reglament da 1943. Las cooperatives, respecte al 
tractament ftecaJ, venien ctasücides §n •protegtdas* i "no protegidas*. La matoria 
da cooperatives catalanes, amatent els entens establert podien acollir-se a la 
consKtefmcló da "protegides*, {vegeu C. ROMERO, pp. ^3-44) 
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21) La data de presentació es situa entre els anys 1975-77 l la seva publicació, a 
cura de la Fundació Roca i Gales, el 1978. Tot fa pensar, però, que les dades són 
les del cans oficial retent al 31 (te desembre de 1969, amb una rectificació 
substancial pel que la a la provincia de Lleida: 

CENS COOPERATIU AGRARI Fi 31 OP DESgMRE DE tiÉÜ 

C o o p e r a t i v e s « s e i s 

P r o v i n . Comarcals L o c a l » T o t a l ( 1 ) 

Ba rce lona 4 a 39 32 8 .471 

Sí r a n a 2 6 66 73 8 .337 

L l e i d a 3 17 164 183 19.002 

T a r r a g o n * 1 3 20J 214 49 .213 

10 34 477 526 83 .243 

1) Cal afegir una Unión Territorial (Utecej a cada provincia i a una de tipus 
¡nterteoitooal a Tarragona, 

FONT: F SALINAS, p.48. 

22) Ei cens del Departament da Traba! i «i Directo» de la Fundació Roca i Gales 
coincideixen, a yam trets, amb el nombre de cooperatives, pero divergeixen 
stibstaricialment pel que fa al nombre de socis de la Memòria elaborada, amb dati 
de 31 de desembre de 1982, per la Unión Nacional de Cooperativas del Campo 
(Urtaco). Així, d*una banda, la resta de cooperatives en funcionament i les croe han 
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dea at de funcionar (en el supòsit de poder fm aquesta operació) ens donaría una 
xifra de 410, és a dir, al voltant de tes 400 que les dues altres fonts donen per 
bones.Tanmateix. el setanta-cmc ml soca d'aquesta Memona queden molt limy 
deis cent quinze »iil del Directori Personalment, donana per bona to pnmera xitra, 
amatent, sobretot, al cens de potXaao activa agraria del 1981, de cent ml i escaig; 
però les diferenoes més paleses a ta provincia de Uelda, amb mas actius agrans. 
ens obfguen a ser prudents i deixar obert rinterrogant. Els cens de la Unaco ens 
indica així matate la data de fundaaó de les cooperatives. En aquest sentit, tes 
deus terceres parts són constituïdes abans del 1981, ta qual cosa patota, d'una 
banda, ta tradició, però, per laltra, l'envelliment. Només Lleda. a ta dècada dels 
setanta, maniesta yn cert dinamisme amb ta creació de tnrtta-vuit neves 

CENS COOPERATIU AGRARI EL 31 DE DESEMBRE DP i<m 

Coop. en func ionament Núm de Coop Data de c o n s t i t u c i ó 

NKim Coop. Nú* S o c i s que) NO f u n c . <1961 61-70 71 -02 

l é 

70 

Q 

Barcelona 

Girona 

Lleida 

Tarragona 

42 

199 

191 

e-fVal 

FONT: Wem, p. 50. 

13.441 

4.226 

14.198 

43.102 

74.93" 

25 

143 

149 

lé 

11 

18 

23 

28 

6 

38 

19 

94 343 68 91 

23) Com experiència única a Catalunya cal esmentar ta Cooperativa del Camp 
tfUSUzaeie de Maquinaria Agrtola en Comú, al poble de Fata (municipi de 
Fofioaeea, comarca del Bages), que a mes a més de maquinara té una finca de 
540 hectàne'i treballada en comú per tots els seus 40 sods, obtenint producció de 
ta terra i alhora ramadera. (J. CASTADO, ii78) 
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24) Dels problemes d'aquestes cooperatives de segon grau podem citar, a tal 
d'exemple, el cas de la Umó Agrària Cooperativa de Reus, l i qual, malgrat to 
quantioses subvencions per part de fc Generalitat, no ha tingut més remei que 
vendre la Caixa Rural per a fer to viu-vtu. I tot ta pensar que enguany (1989) no es 
menjarà els torrons, car estil estudiant to propostes de compra de diferents 
multinacionals. Recordem que aquesta entitat aplega a 180 cooperatives, més 
enllà de l'estncte marc provincial, i diferents sectors d'activitat: oi, ramaderia 
porcina, v i fruís secs, avicultura, arròs, pinso i cereals L'any 1976 era situada en 
el número 23 de! ranking de to empreses més importants de Catalunya. 

25) La figura del "chatarrero" és la dels comerciants, preferenrrent del Penedès, 
que compren directament la producció de ratn ato pagesos sense passar per to 
cooperatives. La manca de perspectives de futur de la majoria d'exptotacons 
familiars í ta srtuació difícil de to cooperatives facilita la tasca deis "chatarreros" bo 
i oferint preus superiors ais de to cooperatives Així, doncs, to cooperatives es 
trenquen i d'aquí pocs anys, ja sense la garantia de les cooperatives, els 
"chatarreros" podran imposar, a ta baixa, el preu de compra. Tanmateix, els 
pagesos de la conca Menten treure ta màxima rendibilitat a curt termini, car ta seva 
perspectiva de futur no va més enllà d'uns quants anys, el temps que resta per la 
seva jubilació 
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3£^Jl·LaJkJJ&m^^Kmmím 

• • I ¿ I B Í M I | I M««*lCfc^iJgOUiJíiiiI 

L any 1977, ai sociòleg nordamencà Eugen Weber publicava un llibre colpidor: 

Peasants Wo Frenetron (The modernization of wral France 1Í70-1S14) (i), u 
tesis era ben suggestiva: a partir del 1870 s'accelera t i procés de "modernització" i 
"nacionalització" dels pagesos francesos I es clou d'una manera tràgica amb la 
guerra europea del 1914-1918. En aquesta data, segons Weber, els pagesos nan 
esdevingut francesos, és a dir, ciutadans. En altres paraules, «I mon rural ha estat 
absorbit i af aiçonat per ta cultura -la llengua, la racionalitat econòmica, la percepció 
del mon i tes relacions socials- urbana i, concretament, de la covada a Paris, 

*(...) il n'existe pas de p¿ ̂ e s ou des usages n'aient pas change, mato l a 
nouveauté" c'est que tes processus de renouvellement aval pris fin: les traditions 
périssaient et n'étaient pas remplacées; il n'y avait plus dïnnovations spontanée 
dans tes chmapagnes. Toute une mentalité se moural, était *morte", au tournant du 
XIX SlèCte'. (P. RAMBAUD, p. 112) 

El segle de tes Hums i et desenvolupament de la ciència durant el Vuit-cents 
inseminen respertt modem, de te nova civilització urbana Un esperi, doncs, el de 
la modernitat, laic i basat en el principi axiomatic de ta superioritat de te raó. La 
Revolució del 1789 ho palesà en ta famosa trilogia; "Ltoerté, Egaüté. Fratemitó". 
Utoertat, principalment individual, d'empresa, de mercat, de compra i venda de 
productes i toca de treball; però, així mátete, de mobilitat, física i social, d*express» 
¡associació. Igualtat el neixement de tes persones (tots som iguals), davant ta llei i 
de concepció meritocràtica. Fraternitat contra ta "patemrtat" afaiçonada pel 
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sentiment nacional i, mes tard, da classe.zUn esperit i uns principis que feien 
tremolar, si més no, els fonaments de les comunitats rurals. La saviesa sortia de 
l'àmbit de l'experiència i, per tant, del patrimoni dels mes veto. La submissió a 
l'autoritat patriarcal era desplaçada i substituïda per la submissió a la nació. La 
possfoilrtat de canvi econòmic i social, en funció de la capacitat de cadascú, 
trencava un món estructurat rígidament i rètca de la supervivència. Ja no cala 
trobar tresors amagats ni la "bondat" del senyor per a sobreviure; ara era possible 
surar a partir de tes habilitats pròpies i, mol especialment, de l'astúcia o la manca 
d'escrúpols en els negocis. 

Les noves relacions capitalistes, la industrialització i els canvis tecnològics en la 
producció agrària, transformaren tes relacions de treball al camp bo i posant el dit a 
l'ull al concepte d'autoconsum i d'autoexptotació familiar. Els f l s començaren a 
concebir ei seu futur al marge de tes estratègies familiars i, fins i tot, volgueren 
casar-se per "amor* desballestant l'acurada política matrimonial. La producció, les 
inversions, l'estratègia matrimonial, passà cada cop més pel sedàs de tes 
necessitats del mercat L'escolarització i difusió dels nous càlculs econòmics, de 
costos i de beneficis, imposà una nova racionalitat econòmica. Els nombres i la 
lletra esdevingueren els símbols de la nova cultura que venia a substituir el cop 
d'ull i l'oralitat de la cultura tradicional. 

"Ecrire, c'est acceder à une forme d'abstraction, et phis encore ecrire en trancáis. 
Ce dernier comportement suppose un apprentissage gestuel inèdit et ('acceptation 
d'un nouveau systems de valeurs sociales. Notamment, l'écriture en trancáis 
donnait accés aux affaires administratives. La III Republique exigea de tout 
fonctionnaire qu'il connaisse le trancáis et les mesures rationales. Personnes et 
marchandises en "voyageant" détrónaient tes parters locaux. (...) 

Car "la modernité, c'est l'écriture"; c'est par tile que la lecture peut devenir 
personelle et que le groupe social commence à se désagréger au profit de 
rindfvidu. (...) 

D'ailleurs, à la lecture et à l'écriture du français, il faut ajounter l'apprentissage du 
"caleu", dit universel et qui en fart est seutement français, que l'etat impose pour 
ésorganiser les particularismes locaux. Or, te càlcul est d'abord une forme 
síngulière de lecture de ta réalitó soctate". (Idem, pp.125-127) 

L'UH calculador i dimensionador dels pagesos serà afaiçonat per la nova 
racionalitat econòmica, que l'allunya del paràmetre de la reproducció cíclica natural 
i familiar, cuadriculat pete nombres i tes regles de la ciéñete matemàtica, i passat, 
al capdavall, pel porgador fred i inapel·lable del mercat L'univers de tes 
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explotacions agràries es desplaçarà del cap dels pagesos als Hxes de 
comptabilitat. La jomad*, laboral s'expressarà en nores de reltotoe I no sotos; la 
mecanització deixarà enrera el Tomar de terra; ta bona col la dependrà dels preus 
de mercat mes que no pas dels fenòmens atmosfèrics; les inversions seran 
mesurades no en forca de treball sinó en crèdits manllevats.... Els pagesos, en 
definitiva, deixaran de guaitar el cel per a fixar-se en els nombres dels comptes 
corrents. 

L'Estat francès tindrà cura de crear una xarxa ampla I atapeïda d'escotes pertot i 
de fer obligatori i gratuït l'ensenyament primari amb la finalitat d'instruir els paj - 'os 
en francesos, és a dir, d'imposar un model uniforme de ciutadans d'un sol pafs, 
d'una sola comunit?t nacional. L'escola serà el principal cavat de Trota de la 
civilització urbana en el mon rural. 

"(...) l'école s'est mise à tournir une cultura que l'Etat oisait nationale. Une nouveHe 
étape sera encore franchie quan te Ministers de ('instruction publique se 
transformera en Ministère de ¡"Education rationale. On connal insutfisamment tes 
causes et tes effets de la mutation sémantique, elle serait à étudier. "La société 
eduque, souligne E. Weber, et l'école instruït (méme, elle foumlt) une 
contre-éducation, parce que l'éducation de la societé locale ne coincide pas avec 
celia exigée pour creer une société nationale". L'école n'était pas conçue pour 
valoriser tes travailleurs de la terre. Au lieu de "fédérer", pour emprunter un terme is 
P.̂ J. Proudhon. les savoirs tocaux elle les ignorait pour tes discréditer Ele voulait 
fake apprécier ce que f aisait l'Etat et faire accepter son ordre social N'y eut-ll pas 
comme une confusion savamment entretenue: au lieu de fake des paysans 
instruïts, tout se conjuguait pour en taire d'aoord des Français, plus sujets de l'Etat 
que citoyens à partir de tetir démocratie locate? II y avait comme un parasitage 
dans l'école: son but ultime ótait de take" te France selon un modele pensó à partir 
de rEtat centralisateur. (Idem, pp. 137-1%) 

El servei militar obligatori és un altre agent de canvi i de transformació de primera 
magnitud. En aquest sentit, el servei militari obligatori cal contempiar-lo en tres 
dimensions: en primer loe, la fraternitat nacional; en segon loe, la instrucció 
ciutadana; i en tercer loe, el contacte amb el món urbà. El serve! militar palesa amb 
tots ets ets i uts el pas de la solidaritat familiar a la solidaritat nacional. L'Estat 
s'atribueix la potestat, abans a mans de l'autoritat paterna, de fer M a r i morir, si 
s'escau, els joves. Al capdavall, ta concepció de ta pàtria s'ha modificat, ara ta 
pàtria és ta nació. El serval militar obligatori fa de sedàs d'aquells que s'han escolat 
de ta instrucció primària. L'any 1872 s'imposa per decret un any suplementari a tots 
els analfabets. L'esperit de la lei no és tant la de sancionar, castigar, com el de 
facilitar el certificat d'estudis primaris a tothom En altres paraules, a través de 
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l'escola o si servei militar (fixem-nos: tote dos obligatoris) s'adequa els joves a la 
nova civilització urbana (resten al marge, és dar, les notes; però aquestes són 
figues d'un altre paner). I en darrer Hoc, el servei multar, arran» ets Joves pagesos 
del seu mon I els fa entrar en contacte amb el mon urbà. Coneixent I viuen a les 
ciutats I amb ciutadans i en son seduís. Mote, després del servei multar, ja no 
tomaran s! camp. i, d'aquesta manera, el servei müar és un dels catalitzadors més 
importants de rèxode rural. La mort als camps de batata -com esdevingué durant 
la guerra europea del 1914-18- és un altre factor, que també cal analitzar i 
comptabilitzar, de la pèrdua d'actius agraris. 

Els agents de canvi colpejaran fonamentalment els joves i, per tant, aquests 
esdevenen el fil conductor de la penetració de la "modernitar i "nacionalització" de 
les comunitats rurals. Al costat dels agents imposats de forma obligatòria per 
l'Estat, com ara l'escola i el servei militar, podem afegir d'altres de voluntaris qua 
són tant o més eficients per a articular, i en bona mesura subordinar, el camp amb 
la ciutat. Ens referim, fonamentalment, al sindicalisme de classe i ets partits pollics 
En aquest sentit, ta solidaritat familiar és substituïda per la solidaritat de classe i 
l'obediència paternal per l'obediència als dirigents de I'orgjnitzackJ sindical o 
pollica. 

Si ta consciència nacional genera la simpatia col·lectiva dels reconeguts com a 
iguals enfront dels considerats diferents i, sovint, adversaris; tai consciència de 
classe provoca, així mátete, una altra divisió de trinxeres que cohesiona un 
col·lectiu enfront d'un altre, percebut com a antagònic. Tot amb tot, "nació'' i 
"classe* s'oposaran a lamia* i trencaran les regles del joc del món rural. La 
identitat nacional generarà una unitat d'esperit i de sentiment, és a dir, una unitat 
cultural. La identitat de classe desenvoluparà un altra unitat cultural que depassarà 
el marc estricte de la comunitat rural i, fins i tot. de la comunitat nacional. Es, ben 
segur, en aquec: nou marc on cal situar l'origen i el desenvolupament de teó 
organitzacions juvenils nacionals i de classe i. mée enllà, el protagonisme dels 
joves al targ del segle XX 

Accval de segle, doncs, emergeix amb empant?'?. nova societal enlluernada per 
ta ciutat i el desenvolupament del model urbà-industrial. I el món rural fa figa. Neix 
la societat de masses, estadaritzada, homogenetzada, classificada... I el concepte 
tradicional de famlia va mal bonàs. La nova societat és seduïda pel mite cultural i 
biològic de ta joventut. I els vels són desplaçats a tas goles. Els joves palesen 
rantinòmia entre el "ver ' el "nou", entre el passat i el futur, ontre ta cultura rural i la 
cultura urbana. 
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La pràctica i admiració esportiva sintetitza els nous valors socials basats en el 
dinamisme, la competitivitat, la foiça» lagilitat... la joventut. L'any 189b s'organitzen 
els primers Jocs olímpics de rera moderna; el 1900 neix la Copa Davis de tente; el 
v,02 comença el Grand Pite; el 1904 s'inicia la "Football Cup"; el 1906 pren la 
. anida el Tow de Fnwiça... 

Els (oves surten de l'es ara familiar i són patrimoni de l'Estat, de la nadó, deis 
moviments i organitzacions polliques, de la nova societat de consum. La joventut 
serà com un xiclet a to boca de tothom, que s'infla com un gal dindi. que s estira I 
s'arronsa al gust del consumidor I que, després de mastegar-to fins xuclar-lo tot el 
sabor, sel escupetx a un rmsà. Els Joves seran cridats i esperonats, per tots els 
costats, a Rutar i mort. Són la punta de tanca, la palanca qua canviarà el mon <1e 
base. Vtíienn una proclama de la nostra ccítta. L'autor ós Alejandro Lerroux, 
Temne. ador del Parallel"; el tlol: "L« rebeWia"; la data: el sis de juüc! del 1907: 

"Rebelaos contra todo, no nay nada ó casi nada bueno. Rebelaos contra todos: no 
hay nadie ó CUM nadie justo. 

Si os sato al camino un mozo y os dice: jóvenes, respetad á los viejos, decirle: 
mnzo. entierra á tus muertos, donde r.o les profanen los vivos. (..) 

Sed arrogantes como si rtu hubiera en el mundo nada ni r?¿H más fuerte q i^ 
vosotros. No lo nay. v . ) 

Sed osados y valeroros, CO.TO si tuvieseis atadas á vuestros pie* la Victoria •/ la 
Muerte. 

Soto la ida que se renueva, la naturaleza que t.lurfc, el pensamiento que 
Nurr¿nt, la voluntat que crea, el amor eterno (...) 

Jóvenes bárbaros de hoy, entrad á saco en la civilización decadente y miserable 
dt» este país sin ventura, destruir sus templos, acabad con los doses, alzad el vwto 
de tas novicias y elevadlas á la categoria de madres para virilizar la especie, 
penetrad en los registros de la p i e d a d y haced hogueras con sus papeles para 
que #1 fuego purifique la infame organización social, entrad en tos hogares 
humildes y levantad legiones de proletarios, para que &I mundo tiemble arte sus 
jueces despiertos. 

Hay que hacerlo todo nuevo (...) con todos vuestros bríos juveniles (...) No os 
detengáis ni ante tos sepulcros ni ante tos atares. No hay nada sagrado en la 
tierra, más que to tierra y vosostros que to fecundaréis con vuestra ciencia, con 
vuestro traoajo. con vuestros amores...". 
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to social -dferenciació de tot classe» al si del camperola!-, sinó tvnbé una 
• ktoolAatar "nuava* mpadntlmm (to vida o de < 

(J. CONTRERAS). En aquest darrer capto! volem 
treure aJ ball als agents de canvi, els protagonistes de ta transformació (destrucció) 
del món rural català. L'èxode rural, el sindfcaSsme (I els partia polítics) I el 
cooperativisme han estat tans duties, uns data mes importants, data quals hem 
parlat abastament en ets anteriors captols. En el present ens referirem a 
l'escolarització, ais rrttjans de transport i comunicació de masses ataiçonats per la 
cultura de rod i del consumisme. I, en primer soc, al rovell de l'ou I motor de canvi: 
la ciutat, la qual amb ta seva ombra cada cop més estirada ha planejat al larg de 

En un principi foren el camp i ta ciutat. Antinòmies, perfectament delimitats. El 
camp sense portes i ta ciutat amb muralles. El camp gran, immens, i ta ciutat petita, 
limitada. EJ camp dels senyors i els serfs, largament feudal. La ciutat dels 
menestrals i els burgesos, gresol de llfcertats. Al camp només N havia boscos, 
agricultura, ramaderia i animals silvestres. A ta ciutat hi havia indústria, comerç i 
serveis. Ei camp dels senyors fixava els pagesos a ta terra I prohibia ta seva 
mobMtat (els unies que anaven d'un soc cap aire, i per això eren considerats 
perillosos, eren eh' glanos). La ciutat dels senyors tenia els seus límits físics, 
infranquejables, sense necesslat de norma i pla. La ciutat burgesa derrocà tes 
muralles i féu desaparèixer tots eta Itnte de ta ciutat. El lliurecanvisme i 
suprimir barreres i fronteres. 

Les ciutats creixeran de mida i. per tant, tes necessitats de fomiNes de 
queviures. En ta imatge camperola, ta ciutat és un pou sense fons, un forn 
insaciable de productes agraris; ta foguera de tes vanitats, del pecat. Lltferrt, 
comptat i debatut En canvi, per ta burgesia, ta ciutat to el principi dinàmic del 
Iprogrès", del desenvolupament del mercat i del consum com una recompensa i no 
pas el preu d'una subordinació als senyors. En efecte, el deserivoluparnent del 

anirà de bracet amb el desativotupament de ta cMfeació urbana i dels 
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pnnapts o i • anettsi at I W C I I . prauost no anrrnava g ^ B w a w w . cáptateme 
i ciutats són essencialment ta mateixa cosa en el mon occidental". A partir 
^•P SSMfllP^inPwVB pffl^PSSSSSMS» SS*> % W w » P i ^ p W ü r ^P^lP ^I^W#wWSp» Wt l SlWiPvSpPP'SWtS* ^w»^^ww* WW iBPSP * ' |pP^W#MI i l r i v l i 

dinàmica, t l Drinctoi. a través del mercat, de tal canvi. I, te clar. ta tenim la troca 
enredada, tl me* no referida a ta transició del leúdateme al cáptateme. L'expansió 
urbana I gal mercat te «t "Daus m machina" da ta texAiclé tel rnote te producció 
• ^ P W ^ W W S J S • H H w SaWHeaw™SS™í^lF ^w S iW* w ^ w * ^ P i | ^ P * V w B P ^ i ^ ^ w 1 M | W P W I W ™ * * ^w* * ^^W ^ffpSjwWntnr " ^P* w^^PlilWJWI 

assalariat? Però tot ciutats I et menat nan existit gairebé sempre, al més no an 
d'atret modes d l producció, I te ta seva actrvtat no na esdevingut sempre ta 
formado d'un mate te producció cáptatela. Mant apantana aJ GrundiaSfl: 

l a història antiga clàssica és història urbana, pare te ciutats basades sobre la 
propietat te ta tetra i raojnouBura; ta història asiàtica és una mana d'unitat indiferent 
te ciutat i camp (en aquest cas tat ciutats veritablement gams deuen ésser 
considerades timptament com a campament senyoria!, com una superletació sobre 
t'estructura pròpiament econòmica); l'Edat Mitjana (època germànica) neix te la 
terra com teu te ta història, el qual desenvolupament posterior esdevé una 
contraposició entre ciutat i camp; ta moderna és urbanització tel camp, no, com 
entre els antics, ruralitzactó te la dufar. 

John Memngton arrenca d'aquesta cita te Marx par a exposar ta seva tesi de que 
el cáptateme mecantil té efectes disolvente te» del mote producció feudal pero, 
per tl tolt, insuficients per a explicar ta transició al cáptateme. Aquesta és ta seva 
postdóeneldebatDoob-Sweezy 

"De aní que eJ 'capitalismo' urbano fuera, a un mismo tiempo, interior y exterior al 
modo te produción feudal, o, para ser más precitos, qua su interioridad fuera la 
condteián te tu extetoridad (...) Lejos te la inmovilidad, lejos te ser 
exclusivamente mirar, el teudafismo fue el primer mote te producción en la 
Matate que, gracias a la auténtica ausencia te soteranta dertro del mismo, asignó 
un lugar estructuralmente autónomo a la produción urbana y al capta! morcantr. 
(J MERRINGTON, p 250) 

Amb l'adveniment dels Estats absolutistes, segons Memngton, tas coses no 
canviaren pas, ans al contrari s'agreujà lespoïació dat camp. L'Estat absolutista 
ara essencialment una màquina par a extraure rentes tel camp, I concretament 
teta camperols, i, an aquest sentt, coincirjen tant tas ciutats com ta noblesa, la 
qual acabaña te rentista a ciutat L'empenta urbana tel Set-cents, amb ta 
concentració oemografica i, par tant, te ta misèria, revifà tas reaccions 
antkjrbanes. A Franca, ata fisiócratas maldaren per subratflar ta bnporttncta te 
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B mátete Rousseau afimwta sense pete • Mi Hengua qua fiwp esdevrndia mas 
mes pooerosa M s anorrees rans. 

U revoluta aofta^la I IAMKMÈ ta MtafilA multumiiinw aiÉm ta ckñsH i AI gamp I M 

irauritirM irvÉHttfial aml i Al R W Í A I fto r*UM<Miitiwy\ fahrfl 1 i lituana rvtaarA iWiniMMi iWUwia i i M I M UI " M W UW MNWBllHaMD Mura I UiUaiía, ^ W S B I 

ojefmittvament el peu al coll del camp. Braudel escriurà: T a A M I només existeix 
(...) subordinant a Mi tara pròpia forma de vida una afta (...) Per a existir, haurà de 
dominar un Imperi, par pell que HpT. Ara» més que mai, la ciutat tindrà la paeBa 
pel mànec i ta subordinació dat camp a ta ciutat tar i total I absoluta L'agricultura 
pasará a ser una branca més de ta indústria i roposició antra a m p i ciutat as 
transfomarà an roposidó de preus agraris i preus industrials. Liberals i 
socialdemòcrates, comunistes i teixistes, tots plegats, amb matttzacbns i fins i tot 
hipòcrites soances ruralistes, apostaran pel mateix model de creixement 
urt)à-industrial Tal com conclou Merrington: 

l a tendencia dualií.ta a separar el progreso urbano de! atraso rural, vista como 
una reliquia del pasado, debe ceder su pteía al hache de que "urbanización" y 
ruralización" son caras opuestas de un mismo proceso da la divis ón capitalista del 
trabajo. No obstante, la concepción de las dudadas como agenta història, situado 
tras da lodo cambio está profunda y perdurablemente enraizada desde un punto de 
vista cuRural Las raleas culturales de esta supuesto nan sido delineadas por 
Raymond WHI«ms en tu estudio (Tfw coun|ry and WW Ctty) sobra al contraste 
campo-audad dentro da la •aratura inglesa, con el carasterfetico y ambiguo 
cambio desde una idealización de la inocencia rural, la Arcadia perdida, a un 
desdan urbano por la "necededad rural". Williams tiene algunas recriminaciones 
que dirigir a toa "socialistas metropolitanos" qua han dado crédito al mito de la 
pasividad rural y de la tendencia urbana a adeptr una postura progresiva desde el 
punto de vista capitalista. Este saludable recordatorio sobre tas incursiones 
evolucionistas de la ideología urbana en el carrpo del pensamiento socialista 
sugiere la necesidad de un retomo crtioo a Manf. (Idem, p 276) 

& mateix Gramsci apostava par la urbanització i industrialització del camp an un 
escrit de repica a rarttcJe de De MicheBs, "Premesse a contribuí,, alo studio 
dafatodo rurale" (TJUOVA ANTOLOGIA", 16-1-1930) Gramsci encava ta "utopia 
menestraP. basada an al taxtl» pregonada par Da Michelis, car les noves relacions 
entre at camp 1 ta dutat, segons Gramsci, només podien basar-se a partir de la 
gran industria racionalitzada i 'standaritzada'. 
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corretones de inferioridad económica frente • la dudad, la eral Tpuada" trabajar 
durante todo al ano) nc puede consegur-se más que en una economia planificada, 

fluctuaciones temporales de to venta que ya se producen y acarrean elaciones 

La gran concentración de la industria y to producción en serie de piezas 
intercambiables permite transportar secciones fabriles al campo, 
descongestionando tos grandes dudadas y haciendo más higiénica to vida 
industrial. No es el artesano el que volverá al campo, sino que volverá a él el 
obrero mas moderno y "standarizado" (A GRAMSCI, Antologia, pp, 397. Acurada 
M SACRISTAN) 

Industrialització, doncs, del camp I terciarització de la ciutat, I retorn dato antics 
pagesos al camp. El cercle sembla ser que és a punt do tancar-se bo I capgirant 
l'èxode nascuts al camp; atrets per tos sirenes da tos fàbriques; frenètics 
ciutadans, i jubilats ateto par la vida tranquila del camp. Una ¡da, sans dubtes, 
piwj moguda. Talment com un mocador de paper. 

"Si tos Estados Unidos (Usa) continúan siendo un modelo para pronosticar lo que 
sucederá en Europa, el destino de tos campesinos europeos es el de ser 
urbanizados, desarraigados de su cultura, de su conocimiento de la naturaleza, de 
su adaptación al entorno y de su identidad como miembros da una comunidad 
especffca para después ser devueltos al campo como ranas mutiladas a un 
estanque-. (J. WTT-WVERS a W. DOUGLASSIJ. ACEVES, p. 2S) 
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Ernest Uuch, en la Introduce» at Itore de Francesc Roca (1979), ptanteja amb 
daretat l'antinòmia -tensió (Sha eB- entre la Barcetonandutal I la Catalunya-nadó i 
concxxi, oespres oe Diasmar contra et patransme oe Darrettna i ei cornarcaisme oe 
reixample,: "Urwi Mura Catalunya-ciutat 

n'hauria d'ésser la resutant" (2). Francesc Roca ens he expfica: *a partir d*un cert 
tmmm -posem tt 1^»- #1 projecte par a la formació d'una "gross-staid" tindrà, ja. 
un abast tentorial, ear pretendrà la transformació del conjunt da raspa) català 

L'estudi da Roca (Pensarem economic i solfea wtwrm BarceK?na. 1» l - f m 
defensat corn a tesi doctoral el 1977), arrenca d'un fragment d'un editorial publicat 
l'u de juny del 1933 al setmanari "LA BATALLA" 

"Antonio Gramsd ha sido el mejor teorizante que ha tenido el comunismo en Rala. 
Era él quien en Tur ir alrededor de "Ordine Nuevo* toa creando las primeras 
legiones comunistas (...) Hubo una lucha tenaz entre el espite de Turin y el de 
Milán (...) íunri era la dudad roja, la fortaleza comunista Gramsci había encendido 
aHí un antorcha de gran potencia (...) Milán, en cambio, era la dudad pálida Allí, 
predominaban los socialistas reformistas (...) Turin, comunista. Gramsd (...) Milán, 
socialista. Turatti* 

Lanatogia Torf-Barcetona, Milà-Madrid era més que evident. Barcelona era la 
ciutat Industrial, el bressol de la burgesia industrial que donarà Bum a ta Liga 
Regionalista (et *partit industrial", tal com l'anomenarà Maurfet, que guanya les 
eleccions municipals el 1901) I la formació d'un nou bloc urbà que trencarà el 
sistema pollic de ta Restaurado bipolaritzat per partís agraris Bressol, afeti mateix, 
d'un proletariat urbà, que arran de la crisi urbana dels anys trenta, forjarà un nou 
bloc urbà hegemonic que esperonarà el projecte de ta nova economia urbana. 

"Aquest és el vincle fonamental del nostre treball, el nexe profund entre el projecte 
industrialista (que s'expressa en el model de ta Gross-Barcelona), la crisi urbana 
dels anys trenta i el projecto de ta nova economia urbana. Ei signe dtaoric de ta 
Gross-Barcelona serà rexpansió del sindicalisme i del sindicalisme revolucionari. 
Alhora, el signe dtacrtJc de 5es respostes po«lco^ccfl6rr^quesentacrlsldeteanys 
trenta serà el model de la Gross-Barcelona. Aquest nexe es manifesta a mols 
nivells. N'hi ha dos, perd, particularment Interessants: a) el nivell de ta planificació 
urbana I tentorial, I b) el nivell del pensament eotmornic". (F. ROCA, 1979, p. 18) 
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Així, doncs, Roca, a partir del pensament marxta afaiçonat per tes reflexions de 
Gramsci (3), descriurà el procés de ta Gross-Barcetona • la Catalunya-ciutat 
verssemWant at de Tort-Remont, La Uga Regtonalsta.el "parta industriar, 
disposarà arran de ta constitució de ta Mancomunlat de Catalunya (1914) d*un 
instrument adient per a vehicutrttar els seus projectes d» desenvolupament 
industrial de Barcelona i, de retop, de ta resta del territori català. Lea condicions 
prèvies, el procés de creixement urba-induanal, ta reflexió, rhegemonia del Moc 
urbà i ta resistència de tas classes subalternes, configuraven a cavaH del segle, a 
grans trets, dot models urbans: el model de ta dutat-jardi del socialisme municipal 
anglosaxó i el model prussià exemplificat en els plans del Gross-Berlin del 1910. 
El model triat per ta Uiga és el prussià (la Gross-Stadt) i hom parta, ja des del 
mátete any 1914, de fer una 'Gross-Barcelona'. Per qui aquesta tita? Roca 
respon: 

"Caldria dir que el model prussià s'adapta millor a tos condicions del procés 
econòmic de restat espanyol: endarreriment agrícola, dualisme, polaritzat 
industrial, el (et d'ésser 'second comer* en el camí de ta industrialització En cai>v¡, 
el model cutat-iardí, menys "obsés* per la industrialització, més tard interessarà 
vivament certs sectors -els sindicalistes- del moviment obrer". (F. ROCA, 1979, p. 
28) 

Cebrià Montoliu (4) és, paradoxalment, l'introductor d'ambdós models amb el seu 
report del debat sobre ta Gross-Berlin (1913). La voluntat del bloc urbà dominant 
imposa el model prussià, perd ta força de ta utopia malda per ta ciutat-jardí. En 
aquest senti, MontoBu acaba el seu informe proposant sense embuts el model de 
ta ciutat-jardí. ta qual és: 

"una colonización interior basada en ta descentralización de la industria y su 
traslado al campo a fin de hacer mas sana y barita la vida urbana bertetttindo a 
la agrfctitura con tas ventajas sociales de la ciudad y tas mayores facilidades para 
la venta de sus productos (...) la Ciudad-jardín debe asegurar su permanencia, 
sometiendo su desarrollo a un plan económico y administrativo que impida la 
especulación privada de terrenos" (citai per F. ROCA, p. 77) 

Aquesta és una idea present, amb matitzacions, tant el el socialisme marxista 
britànic o italià (recordem ta cta de Gramsci de l'apartat anterior) com en el 
oomunalisme municipalista anarcosindicalista (recordem el jardí de l'Edèn) 
Montoliu és, així mateix, lïitroductor de ta traducció catalana, a càrrec del Consell 
de Pedagogia de ta Diputació de Barcelona, de ta novel la News from nowhere 
(Novws tfentoc, 1918). de William Moms, un dels primers marxistes anglesos i 
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Thompson (5)). Vrt anys després, rany 1937, en plena revolució, Moms seria 
viridk^ i traduí per un sectored moviment obrer. 

Ben aviat, els intel·lectuals orgànics I homes de govern de to Lliga es donaran 
compte que la configuració tfuna Gros-Barcelona era indestriable d'una polttea 
tenHoñal a tot Catalunya. Cala "cWH2ar tJ pais, segons expressió emprada pel 
predident Fuig i Cadafateh en un conferencia sobre to tasca a realitzar per ta 
Mancomunitat; si més no urbanitzar-to: dMondre rensenyament (combatre ta 
Ignorancia*), augmente to poductivitat agrafía i extendre els serveis púbics. Els 
interessos industrials de to Liga i del nou Moc urbà dortinint eren ben presents en 
tes paraules de Puig i Cadafateh: "No cal pensar en una indústria floreixent sense 
(...) els servato que ha d'organitzar rEstat". La Mancomunitat, és clar, era l'Estat 
regional. Fem-ne cinc cèntims de to mà de Francesc Roca bo i comentant els 
discursos i declaracions de Puig i Cadafateh. 

Quins són aquest serveis públics? En primer lloc, el "sistema viari*, car "tenint 
encara a Catalunya de dos a tres-cents pobles incomunicats". Les conseqüències 
en són òbvies: "les grans comarques agrícoles no tenen enllaç amb tos comarques 
industrials consumidores No hi ha camí del port per a to gran part del pais. Les 
ales vafe de gran potencial hidràulic, són isolades del món, sense ferrocarril; tos 
grans riqueses mineres de clorur sòdic; de sato potasiques i de pedra litogràfica, no 
tenen encara mitjà de transport ferroviari". En segon lloc, els serveis públics sen tes 
"obres hidràuliques" dessecació, sanejament, irrigació, canalització dels rius. 
aprofitament dels salto d'aigua. En tercer Roc, to "base tècnica", ós a dir, "els 
estudis" Car "el país no és estructurat perquè no es pot estructurar-lo sense 
conèixtr-to". 

En els discursos de Puig i Cadafateh traspua l'idea de combatre to de jertitzackJ 
de Catalunya (amb una densitat demogràfica mol per sota d'altres països 
-industrialitzats- similars). No pot ser que ràrea de Barcelona concentri gairebé la 
totalitat de tes activitats econòmiques mentre sinf rautilitza to resta del territori: 

"Per to manca d'estructuració de to terra, Catalunya és concentra en una soto ciutat 
(...) No sé dotdrem que exiteixi to Barcelona immensa, inquieta, poblada de més 
d'un milió d'habitants (...) Barcelona ens ha lliurat (...) de to mediocritat perpètua en 
relació a Madrid (ara) la nostra tasca havia d'ésser l'intentar restablir to unitat del 
país i el primer objectiu era to unitat econòmica per anar a restructuració matertol i 
a rordenaeió espWuaT. (vegeu F. ROCA, 1179, pp. 87-8S) 
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L'afflament de Barcelona esdevé un obstada per ai desenvolupament del conjunt 
català. 1 ets efectes difusors deí pol de Barcelona eren neutraBtzats pel marc 
poUlco-adminlstratlu: "La riquesa de tota Catalunya es concentrava, i, en voler se 
difondre per lot el pals trobava les fronteres d*una província infranquejable (amb la 
Mancomunitat) el oTner concentrat a Barcelona s'estén per tot Catalunya". 
L'objectiu final es una Catalunya "creuada de carretres" amb 4.000 quilòmetres de 
ferrocarrts, amb rius navegades, una Catalunya electrificada i urbanizada. La 
Mancomunitat haurà proporcionat les "eines", rutiUatge" per al c^senvoíupament 
economic propi dalt països capitalistes avançats. Car "W ha dues sotidons: tots 
pobres -digué W g I Cadafalch m el discurs del 12 de setembre del 1919- és la 
solució russa, tots rtcs és la solució nord-amerfcana, l ha d'ésser <a catalana". 

El projecte del pia sexennal (1920-20), lligat amb una operació d'emprèstit per 
valor de 50 milions de pessetes, és la plasmació mes palmaria del pas de la 
Gross-Barcelona a ta Catalunya-ciutat efectuat per ta Mancomunitat La Dictadura, 
però, frenaria ta seva execució. De fet, la Mancomunitat tou dissolta el 10251 es 
restablí ta divisió provincial Tanmateix, segons Roca ets efectes de la Dictadura 
cal contemplar-los més com un alentiment del procés sndegat que no pas com un 
desballestament total i absolut de l'obra feta Tot amb tot, fou l'Acció Social Agriria, 
entre d'altres serveis, la què en sorti més escaldada 

La crisi urbana (de "civilització" l'anomeraria Taluda) déte anys trenta palesava 
l'exhaurimerc del model pregonat per ta LUga I el canvi d'hegemonia dins el btoc 
urbà Si més no, megemonia era terra de ningú Els diferents intellectuals orgànics 
plantejaven les noves experiències internacional -desc»e el "New Dear de 
Roosevelt fins ta nova ciutat soviètica, passant pel socialisme municipal de Viena 
(6)-, discutien nous projectes, exposaven noves propostes. La veta de ta ciutet-jardí 
encetada per Montoliu i seguida en els anys vint pels pregoners de ta ¡ronificació, 
com un instrument a mans de les capes populars per a defensar ota seus 
interessos, s'obri pas amb radveniment de ta República. 

"Er efecte, quan el govern provisional de ta Generalitat encarregà mot aviat 
-aquest, el 1931- ta confecció d'un pla de iones -el "regional planning"-, el seu 
objectiu central era protegir, preservar activitats productives (com tas del sector 
primari) o consums col·lectius (verd urbà, costes, casa obrera) amenaçades pel 
tipus de desenvolupament del capital en aquella etapa. El zoning havia de servir a 
ta Generalitat per a corregir els desequifibris territorials i per a reservar espais de 
futurs equipaments col·lectius que eren necessitats expressades poUicament en 
formes diversos. En un cert sentit, el Pla Macià (que no era un pia regional però 
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11. Línies elèctriques, segons un croquis de Julius Rei-
chenhelm (19C3): són a la base d'una progressiva integració 
d'una part prou important del territori català. 



qu« tenia una projea^ regionaO era un pia òe zones en e» qiial. en la mateixa 
áncaó del regional planninQ, es reservaven per a usos col·lectius espais 
importants del Baix Llobregat I del Pla de Barcelona*. (F. ROCA,1§7§, p. 204) 

Ningú, gairebé, posava entredi ta Catalunya-ciutat, ni ta necessRat d'una poUica 
terrUortal. Es discutia, i de valent, ei model aptcar. Macià sintetitzà amb fortuna el 
desig dels sectors populars: *ta caseta I rhortet*, és i dir» ta traducció casolana de 
ta ciutat-jardí. El regional planning del 1932 dibuixava, així mateix, ta nova 
geografia urbana, de ta Catalunya-ciutat, dels trebaladors. La revolució intentà 
posar f i a ragulla. malgrat les circumstàncies de ta guerra, d'aquesta nova 
Catalunya-ciutat, ara sí, a mans data treballadors. No endebades tou en aquesta 
etapa, sota ta direcció del Consell cfEconomia, quan s'aprovà definitivament la 
divisió territorial de Catalunya en trenta-vuit comarques, el "Pla de transformació 
socialista del pais", el projecte d'electrificació integral de Catalunya, la 
municipalització de la propietat urbana La tesis de (toca palesa que tot aquest 
conjunt de propostes no sorgiren com bolets fruí de l'eufóna del moment, ans al 
contrari, s'havien atíübaf en tas dècades anteriors. Tot amb tot. van ser flor d'un, a 
tot estirar dos, estius. Difícil, doncs, d'irterpretar-les i de calibrarles, a mes a més 
si tenim en compte tes circumstàncies en què s'hagueren de desenvolupar. Però, 
tanmateix, valuoses com a referents, si més no per a l'esquerra transformadora 

L'estudi de Uufs Casassas i Joaquim Clusa (1981) ens dóna les claus dels canvis 
socials i territorials de tas darreres dècades a Catalunya Una primera dada: del 
1950 al 1975, ta població de tes catorze ciutats catalanes mes grans de 50 000 
habitants, sense comptar-hi Barcelona, passà de representar el 27 per cent del 
total pobiacional de Catalunya a representar prop del 43 per cent, sense comptar la 
poblac ó de ta capital I una primera conclussió: el fenomen urbà ha depassat ets 
limits administratius deta termes muniopals de tes ciutats industrials tradicionals 
per a escampar-se pertot. 

"Es el gran canvi qualitatiu que, com a conseqüència, ha fet que ta ciutat moderna 
ta no sigui una ampliació de ¡a ciutat tradicional, sinó una forma diferent 
d'assentament humà, en el qual, entre mon urbà, o sigui ta ciutat, I el món rural, ja 
no existeix una clara dicotomia, sinó que hi apareixen àrees urbanitzades, que fa 
no són ciutat ni camp, sinó un complex d'espais urbans i d'espais encara lluros*. 
(U. CASASSAS i J. CLUSA, p, 127) 

La pressió urbanitzadora, d'un pah que ha doblat ta població en quaranta anys 
(de tres a sis milions) i ha sofert un prnes d'industrialització vertiginosa, s'ha 
palesat, entre d'altres, en els factors sec s: a) les necessitats de sol industrial 
que ha de trobar-se eneta polígons u «tata dels sectors externs; b) les 
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necessitats de sòl edfficable per a residència, que no es troba en les ciutats 
densificades; c) raugment del nivel de vida (rendes més elevades) que posstol·lita 
una mes gran mobiïtat i desplaçament dete ciutadans a sectors menys 
congesttonat, és a dir, la generalització de hi segona residència; ú) ta voluntat de 
canviar de residència bo i abandonant, principalment, els cascs antics de tes 
ciutats; e) tai generalització dato mitjans «¿a transport i comunicado de masses. 

La Catalura u-ciutat dfcuhada per Casassas-Clusa, a p a * dete conceptes d'àrea 
metropolitana i sis: *mes urbans, descriu un territori vertebrat per ta conurbació de 
Barcelona, que podria subdivkfir-se en onze àrees metropoitanes, i vint-i-set 
sistemes urbans localitzats al litoral i seguint els cursos fluvials del Ter-Fluvià i 
Uobrecjat-Cardener, i ta Carretera Nacional l i . Tot plegat, aquesta Catahjnya-ciutat. 
basada en l'anàlisi demogràfica, concentra el 92 per cent de ta població catalana. 

El desenvolupament de ta Catalunya-ciutat sota ta Dictadura na estat 
caracteritzat per la subordinació total I absoluta ata interessos privats, l'especulació 
com a norma de conducta i l'espoliació sistemàtica del rerapaís En aquest sentit, la 
Dictadura significà un trencament radical amb la política de planificado tentorial 
iniciada per la Mancomunitat i esperonada per la Generalitat Republicana. Ni 
parlar-ne del jardí de l'Edèn de ta utopia anarcosindicalista; ni partar-ne, tampoc, de 
la ciutat jardí de ta utopia democràtica-populista Simplement: la selva. La 
Catalunya-ciutat ha estat afaiçpnada sense escrúpols per un exèrcit de parcel Hstes 
a ta recerca dels ullals de marfil: ciutats emmurallades per blocs de ciment, 
suburbis sense ordre ni concert envoltats de fàbriques i cJnturoru de carreteres, 
estacades d'hotels al «oral, xatets de tots els colors pertot . 

Les transformacions a partir dels anys seixanta del Camp de Tarragona són un 
bon exempta, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'aquest procés punyent i 
sense precedents. En un tros i no res, les úniques "plantes" que creixeren en tes 
millors terres del Camp de Tarragona foren tes químiques. El tamany de tes noves 
implantacions industrials és esfereïdor De most/a un botó: el complex petro-químic 
de La Pobla de Mafumet i Ei Morell (l'actual Repsol) ocupa una superficie superior 
a ta que tenia ta ciutat de Tarragona rany 1960. Paral·lelament, els nous barris deis 
treballadors sorgeixen com a bolets -i ta figura no és literaria- esquitxats pel 
territori, sense ta més minima previsió urbanística i alats del nucli de ta ciutat. 

"La major part dete nous barris estan situats com si fossin illes al mig del camp, 
separats a distàncies que a vegades superen els dos quilòmetres i conectats 
només a través de la xarxa de carreteres existern. 
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Mapa M.- Sistemes urt>ani (Definit» par grandària,densitat i relacions) 

H J T O X U 

#t l* í • • "•»*•»* 

LORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
DE CATALUNYA 

P Sistemes urbans (definits 
per grandària, densitat 

i relacons) 

LL CASASSAS - J CLUSA 

<• «JNCA i OCMtNtCH 

f 
A a . 



En el poeis wbaitart i r i t indústria penosa I contaminant apárete situada « i la 
immedtatesa dcris poffgpns residenciáis I aquests es situen irxjiscrimirtao^ament a 
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El conjunt de tes noves perifèries urbanes del Camp són ei poi oposat d'un 
desenvolupament planificat integrador 1 equifibrat. El territori per Sèrie, entès com ta 
surtía de I t t àrees de frontera de ta ciutat que no poden suportar ractivlat agrícola 
own a conseqüència da l'impacte negatiu que és el resultat de la proximitat dels 
assentaments urbans, §*•« multiplicat en extensió 

Com en tots els models polinudears ta franja de tol perí-urbana que envo*aels 
nuclis aeix en proporció directe a ta sum data perímetres de tots els 

En el cas del Camp de Tarragona tes franges d'aquest sot peri-urbà son gairebé 
tangents I exclouen qualsevol possibilitat de supervivència per a racMat agrícola" 
(U. CANTALLOPS, pp 4Í-51) 

La Catakjnya-cíutat de la Dictadura és un paisatge estripat per l'especulació la 
seha, com suara deten. I, és dar, tes canyes es tor. ten llances El nou movim-nt 
associatiu ciutadà, que volta una ciutat a ta mida data ciutadans, ptar#à cara, frenà 
ta disbauxa i f • créixer l'herba, els espais públics La Catalunya-ciutat 
començava a repensar-se i mobilitzar-se en un altre sentit. Caldria espera', però, 
réteoslo data ajuntaments democràtics per a posar M a ragula d'una nova 
vertebrado de ta Cataiunya-autat Caldria esperar, alcí matate, et Govern 
provisional oe ta Generalitat. El Mapa sanitari elaborat per ta Conselleria de 
Samtat, dirigida pal comunista Ramon Espasa, representà ei projecta més reeixit 
d'una planificació territorial profundament democràtica i transformadora de la 
Ccíalunya-ciutat. 

El Deia del LLobregat és un aire bon «tempto da pressió urbana a preu fet i de 
lula democràtica. El dia 5 de febr#r de rany 1973 se celebrà una assemblea al 
Teatre dei Centra Artesà d'El Prat del Llobregat sota ei tema "No votem diners, 
votem tes terres", que aplegà prop cíe quatre ml persones. Els assistents 
manifestaren ei seu rebuig a l'expansió del Port de Barcelona i el projecte de 
oonverti' en poiígon industrial ei terreny situat entre ta Zona Franca i raeropwl Tot 
ptegai significava ta pèrdua de vuit quilòmetres quadrats de terres fart*, ei 25 per 
cent del terme municipal. El mateix Jaume Codina, conegut historiador del Delta 
del Llobregat i alcalde durant et franquisme, exposava en una conferència la 
degradació del Delta: 
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"Con» Ni dicho §1 oeografo Vlá Vateníf, at Delta es atacado por tierra, mar (aire. 
Esté sujeto • un fracaso de deo/adación biológica: altísima contaminación, 
detritus, destrución del medto natural, todo lo cual, une© a la andante ocupación 
del tarn*» por instalaciones extemas, crea un sentimiento colectivo de frustación 
de la clase payesa, que está vendiendo tus terrenes a precio de especulación", 
f t A VANGUARDIA", 16-X»-lf73) 

La remor de lona, la luto sonta I constant, to mobilització popular i resperança 
de redreçar te Catalunya-ciutat i. concretament, te Gross- Barcelona portaren a un 
fcnmigral andalús, paleta i comunista, a presidi»' !a ma¡oria de progréf sorgida de tes 
primeres electors rrwnicipals o^nrwcratiques, celebrades rabril del f§7?. Lempenta 
del nou Ajuntament, així com déte succestut presidis pel tamba comunista Lluís 
Tejedor, amb te solidaritat de la resta d'institucions municipals del Bate Llobregat, 
aconseguí canviar els caus. El dia 26 del mes de juny del 1986, el Consell 
Metropolità aprovà provisionalment la modificació del Pla General Metropoütà a la 
zona costanera (Pla de cos'es), que afectava principalment el desenvolupament 
de! territori del Deia oel Llobregat i, concretament, d'El Prat oel Llobregat L alcalde 
d El Prat Lluis Tejedor, se'n congratulava de les modif nacions introduïdes però no 
baixava te guàrdia: 

"Els vurt quilòmetres de costa pratenca i tes zones pròximes a ella són un patrimoni 
natural, ecològic, paisagstic i econòmic únic, d'una vàlua excepcional per al rostre 
Mur. No obstant això, te proximitat i te pressió exeroda per te "Gran Barcelona" 
nan significat, històricament, uia tendència a te degradado del territori i, 
concretament, una voluntat desenvolupista no ju Jileada d'ampliacü de l'aeroport i 
dedesvtement del Llobregat per interesso? del port de Barcelona (...) 

No hi cap dubte que existeixen interessos contradictoris, en conflicte encaM, no 
solucionats definitivament: s*har. (te concretar terminis d'execució i formts de 
finançament, i posar d'acord institucions públiques diferents Es un fet que hem de 
rconèixer per no enganyar-nos. Pern, al mateix temps i amb Iota rotunditat, podem 
afirmar que hem fet un pas endavant i que estem avançant en I? recuperado i rt 
desenvolupament equilibrat del territori. Un pas eniavant que en el proper decent i 
significarà millorar la qualitat de vida de la nostra comunitat i comarca si no ens 
adormim sobre els Borers" ("TREBALL*, setcnbre del 1986) 

Tot just un més després que l'alcalde d'F'. Prtí escrivís això, un altre alcalde, el de 
Barcelona, s'adormia plàcidament en eU llorers olímpics. La metròpoli barcelonina 
entrava a l'Olimp. La Barcelona del "92, la Barcelona olímpica, era presentada com 
l'oportunitat històrica de "modemfttar" te Catalunya-ciutat. I hom s'afanyà, des de la 
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història ïm te literatura, a recordar tes Expossicions del 1888 11929 i, es ciar, a 
fomentar §» panl.telis.Tne bo I fent dénteles. Doncs, partem-ne. Té fa paraula 
Manuel Larrosa. 

'El 1888, te ciutat, ja oberta ai mercat immobiliari de fEixampU en te "tetra d or", 
cnvrn te façana urbana del Parc de ta Ciutadella El 1929. Barcelona obria façana 
a l'attra banda, a Montjuïc, després dets efectes economies favorables de te Guerra 
europea. 

El 1888 t l revers de l'urbanisme Ricial s4n les viles del pla (Poble Nou, Gràcia, 
Sants...) que acumulen la residència obrera i te indústria. L'Urbanisme oficial és 
l'especulació de l'eixample I l'àmbit de ta Ciutadella. Per un cantó ta freda acció 
immobiliària, per l'ultra un salé urbà El 1929, novament, urbanisme oficial i ciutat 
rea: s'oposen: pe; un cantó el Montjuïc representatiu, per l'altia l'extraordinària 
expansió d* la capiat més enllà de l'Eixample, vers els turons, e» Llobregat i el 
Besòs: ia primera "Gran Barcelona". Fins avui, i com la postguerra I el 
cesarrollisme nan demostrat. Barcelona creix i es desenvolupa dualment. 
3squi20trèn«amertt, dinem. Representació d'una banda, especulació de t*aftra (...) 
Així, sempre, ta residència dels déus a r o i m p " ha desplaçat a rHades" a la 
majoria dels ciutadans 

Barcelona no ha ordenat mai completament el seu desenvolupament territorial 
1888 i 1929 son, també, aquens esforços mantes per ordenar una part de la ciutat, 
per construir una façana presentable enmig d'un creixement inabastable en un 
territori major. (M LARROSA, pp. 7S-7§) 

Tot fa ponsar que la Barcelona olímpica del '92 acabarà fonamentalment l'inicat 
el 1888 i el 1929: ta vty olímpica al costat de la Ciutadella i l'anell olímpic a 
Montjuïc. Lopció oe ta Barcelona del '92 és la duna Barcelona terciaritzada i 
administrativa. La indústria i ets treballadors són desplaçats per tes comarques de 
l'anomenada Regió I. La ciutat real és. si més no, la Regió I (Barcelonès, Baix 
Llobregat, Vallès Occidental. Vallès Oriental i Maresme) i, per tant, cal una política 
territorial a escala regional. Com diu Larrosa "que tes cinc comarques metropolites 
s'enllacin com els anells de rolir.ipiada" 

"Si no es realit/a política territorial a rescata de ta regió metropolitana el model és 
el ialsaz-lalrB. Fa quinze anys era progressista parlar de pottica territorial a ¡abast 
ue ta Bfif lüJ Ara es paria massa exclusivament de fer urbanisme al voltant de 
Coltserola Avui els estaments públics fan urfaantema (o millor drt disseny urbà) per 
emblanquir te radical absèncta pdMtea de pglttea tflrrtQffal 
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Novament, la contesa internacional de 1992, com et 1888 iel 1929, assoleix 
dimensions de país. es Catalunya quiredimensiona ta seva capital. Novament, la 
d'mansió real de ta dinàmica metropolitana és mat gran que « municipi de 
Barcelona I novament els dèficits i tes prioritats són a tot el territori de Catalunya. 
L'aspiració justa i ono¿oxa, seria que un centre irradiés inversió i recursos fiscals al 
seu entorn, no qua n'absorvis sempre, en un continuat moviment vers rinterior (...) 
Fero ja avui, sis anys abans, Montmeló, par exemple, és un suburbi, un barri 
dominan, de la capital-. 'Idem, pp. 77-78) 

La Barcelona del 12 pren, tanmateix, un altra direcció La direcció sens dubtes 
de ta moda i allunyada de ta modernitat L'opció d'articular-se amb tes metròpolis 
europees bo i girant cua a la vertebrado de ta nació. Sota ta catifa encisadora de ta 
transformació de ta ciutat s'amaga ta poto dels negocis, els gemecs de bona part 
dels ciutadans que no poden seguir el mme imposat per ta marató olímpica I tes 
dimes ets fan figa. El centre és ta perifèria I és que ta part més fosca de cambra 
sempre és sota de ta bombeta. 

El futur ens empeny a l'Europa comunitària, sense fronteres, de la iure circulació 
de capitals i mercaderies. El primer gran repte és la de transformar-la a l'ensems 
en l'Europa dels ciutadans, dun espai social comunitari, de ta Mire circulació de les 
persones, les idees i tes uiverses cultures. Un repte que, convé subratllar-ho, ha de 
posar al bell mig de la discussió el model de desenvolupament urbà. L'Europa dels 
ciutadans no pot ser exclusivament ta de tes metròpolis sinó ta de tot un territori 
nores d'ara urbanitzat l'Europa, així mátete, de tes nadons L'Europa ciutat 
necessita planificació territorial, control democràtic I un nou model econòmic-social 
profundament ecològic, per a fer-la a mida dels interessos de tots els ciutadans 
Parc! letment, el legon gran repte és la d'estendre l'actual marc comunitari a la 
resta del continent amb ta Imalitat de cicatritzar ta ferida oberta a lalta i d'abonar els 
nous corrents de distensió i cooperació inter-btocs En un món cada cop més 
interdependent, tant econòmicament com culturalment, ta construcció d'una Europa 
sense fronteres de cap mena, plural I heterogènia, a ta mida dels ciutadans, que 
trenqui ta bipolarització actual bo i modificant tes relacions Est-Oest/ Nord-Sud, és 
més que un somni, és una proposta de ta raó. 
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