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Resum 

A partir dels canvis de cultiu que s'han donat durant una línea de temps concreta en una 

localitat rural, es pretén arribar a la comprensió de com els processos que en l'actualitat 

envolten l'activitat agrària i del territori mateix a la localitat d'Alcalà de Xivert no només es 

vinculen amb els canvis i els esdeveniments més recents que ha viscut aquest municipi sinó 

també, i d'una manera molt particular, amb processos que s'hi han succeït al llarg del temps. 

En aquest terme reconstruim, a partir de la documentació escrita i sobretot del testimoni de 

molts dels seus protagonistes, les transformacions viscudes per l'agricultura al terme. En 

aquest procés, l'agricultura va passant de ser una activitat principal i diversificada encarada 

cap a l'autoabastiment a esdevenir una activitat especialtizada i orientada al mercat. 

Paraules Clau 

Usos del sòl, mecanització, transformacions agràries, relacions locals/globals, economia 

local. 
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Introducció 

L'objectiu d'aquest treball parteix d'entendre com en l'època contemporània, es representa 

el conreu i l'activitat agrícola dins una localitat concreta (Alcalà de Xivert). Per arribar a 

aquest objectiu, però, s'ha cregut necessari centrar el treball en els processos històrics que 

han anat influenciant i configurant la visió actual de la terra a partir d'una seqüència 

històrica centrada en els canvis de cultiu que s'han donat en el municipi des dels anys 

quaranta fins finals dels anys vuitanta del segle XX. Entendre aquests processos històrics ha 

de permetre una comprensió més ampla i objectiva de la realitat agrícola dels actors socials 

del municipi en l'època contemporània.  

 L'elecció del tema es troba en  l'interès per comprendre com i per què la terra s'ha anat 

convertint, de forma progressiva, d'un mitjà de subsistència a una eina de comercialització i 

guanys de capital on les decisions locals han passat a tenir cada cop menys pes. Entendre les 

conseqüències i interrelacions que porten aquests processos de globalització i canvi, cercant 

com les decisions externes han anat imposant-se i influenciant els aspectes socioeconòmics 

del municipi. 

S'ha  elegit el municipi d'Alcalà ja que el meu interès pel tema sorgeix a partir de veure, des 

del meu propi entorn, com han anat canviant les formes en que es tracta i s'entén l'activitat 

agrícola i la seva interrelació en els afers de la vida diària d'aquesta població. També ha estat 

un motiu de pes el fet de voler entendre com l'economia de la localitat es desvincula cada 

cop més dels petits agricultors i les conseqüències que això genera. Per altra banda, la 

cronologia ha estat establerta pel fet de que aquesta línea de temps permetia reconstruir els 

processos històrics a partir de la memòria d'informants que han viscut els procediments 

lligats a la terra en diferents èpoques.    

Degut al fet de disposar de documents i cròniques dels segles XVIII, XIX i XX, s'ha decidit 

dedicar el  primer apartat del treball a la descripció i contextualització del municipi tenint en 

compte els aspectes socioeconòmics de la població en aquestes èpoques. El treball continua 

amb les transformacions i esdeveniments al municipi relacionats amb la postguerra i 

l'autarquia econòmica de l'Estat fins a la progressiva obertura econòmica dels mercats i 

l'especialització dels agricultors en un sòl tipus de conreu. El següent apartat es centra en les 

repercussions i processos que a nivell local provocaren l'adhesió al Mercat Comú i la 
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posterior Unió Europea, juntament amb el nou tipus de polítiques desenvolupades i el seu 

efecte en l'àmbit local. Finalment en l'últim apartat es fa incidència dels nous rols que 

adquireix la terra i el seu ús a partir de l'abaratiment del transport i l'expansió del sector 

turístic.  

 

Metodologia 

La metodologia a l'hora d'abordar el treball ha estat basada en recursos bibliogràfics i la 

realització d'entrevistes. Aquest últim recurs ha estat la part central per realitzar l'anàlisi i 

contrastar-ho amb la informació obtinguda a partir de la bibliografia.  Les històries, 

coneixements e interaccions dels informants permeten una millor comprensió sobre dita 

comunitat i les problemàtiques que ells mateixos creuen importants. S'han realitzat un total 

de 18 entrevistes a informants amb franges d'edat molt diferenciades.  Aquest fet es justifica 

amb l'objectiu d'obtenir informació de les diferents èpoques a les quals es vol referir el 

treball. Alhora, tot i que s'han realitzat quatre entrevistes a dones, la majoria han estat fetes 

a homes. Al municipi, les decisions dintre l'activitat agrícola i respecte les variacions 

d'aquesta es porten a terme generalment per part d'aquests últims. Tot i això, les dones 

sempre han assumit un paper clau en el desenvolupament d'aquestes decisions. Fins finals 

dels anys seixanta,  l'activitat agrícola definia gaire bé l'estructura socioeconòmica de les 

famílies del poble: mentre els homes d'un grup domèstic s'encarregaven de la part 

productiva del conreu, les dones eren les encarregades de preparar el producte per la seva 

comercialització. Un exemple el trobem amb el cas de les tomates de penjar, on l'home es 

qui s'encarregaria de produir-les al camp i tractar-les al llarg del període de cultiu ,i la dona 

que es qui s'encarregaria de filar-les i enllestir-les a casa per la seva venda.  

Cal dir també que durant les entrevistes s'ha donant via lliure als informants per 

desenvolupar idees no previstes en el plantejament del treball. Alhora, cal dir que s'ha 

tractat de no caure en el rol "entrevistador/entrevistat" on no hi ha una vertadera 

interacció, sinó una mena d'autoritat que busca resposta. 
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Recerca bibliogràfica / Estat de la qüestió 

L’objectiu de la recerca és tractar fidelment i amb objectivitat la realitat a estudiar i poder 

contrastar les dades obtingudes a través de les entrevistes amb la bibliografia relacionada. 

S'ha fet servir alguna informació que no parlava directament del municipi, però que ha 

permès donar compte dels canvis tant econòmics com socials que han esdevingut en el 

transcurs del temps al món rural, tant a nivell local com a un nivell més generalitzador de la 

nostra societat. Un dels autors consultats ha esta Mira (1974) qui tracta d' il·lustrar el canvi 

dintre el context rural de dues poblacions del País Valencià, intentant abordar alguns dels 

aspectes socioeconòmics que han donat pas a enteniments i afers diferents respecte 

l'agricultura en aquests municipis. En aquest treball coincideixo amb Mira en el fet d'enfocar 

l'estudi a partir d'uns factors determinats o un fil conductor concret, ja que el fet d'assolir 

una anàlisi  més àmplia i des de tots els punts de vista possibles hauria exigit mitjans i 

recursos de què aquest treball no disposava.  

"Semblava (...) més útil i factible limitar l'anàlisi a un conjunt de factors del 

procés total de canvi que apareixen com especialment rellevants per a la seva 

comprensió, sense prejutjar la importància dels altres, que han hagut de 

quedar marginats". (Mira, 1974:14) 

El seu estudi també ha estat clau per interpretar molts dels aspectes tractats al treball, com 

ara el canvi en l'estructura social de la població rural o els canvis en les activitats agrícoles a 

partir de la mecanització del camp. 

Entre d'altres, també s'ha utilitzat informació diversa sobre temàtica agrària entorn del 

municipi seleccionat. Aquesta bibliografia, a part de proporcionar idees per acabar de 

configurar el projecte, també ha servit per tenir un millor enteniment de la realitat històrica 

que es volia tractar. Em vaig assabentar de l'existència d'un fons documental digitalitzat 

sobre el poble, el qual em va garantir l'accés a molts articles i/o noticies relacionades de 

forma directa o indirecta amb els canvis agrícoles que s'han esdevingut al poble durant les 

dècades elegides per al desenvolupament del treball.  
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Marc contextual del poble d'Alcalà de Xivert al llarg dels segles XVIII -XX 

Alcalà de Xivert és un municipi emplaçat a la comarca del Baix Maestrat, a la província de 

Castelló. Consta de 167'97 km2 de terreny i es troba a 147 m d'altitud sobre el nivell del mar, 

en una planura denominada La Foia. Dita planura queda entre dues cadenes muntanyoses, 

les Astalaes a l'Oest i Irta al Nord. Aquesta última forma part del Parc Natural de la Serra 

d'Irta, del qual en destaquen les aigües subterrànies que arriben a desembocar al mar, fent 

emergir diverses fonts d'aigua dolça. 

Una de les primeres descripcions que trobem sobre el paisatge d'Alcalà és la crònica de 

Cavanilles de l'any 1792. Aquesta ens ofereix una mirada descriptiva tant de l'espai geogràfic 

del municipi com dels seus aspectes socioeconòmics més destacables al segle XVIII. La 

crònica explica com en aquella època Alcalà constituïa un municipi rural,  amb una població 

de gairebé 800 habitants, els quals, en la seva gran majoria, es dedicaven al conreu de secà, 

sobretot vinya per fer vi, les oliveres, els garrofers i el blat. D'altra banda, hi ha partides de 

terreny, com ara Alcossebre i CapiCorb, que, a l'estar prop del mar, disposaven de sènies que 

proporcionaven una mica d'aigua per al conreu, a petita escala, de cultius de regadiu (com 

ara cebes o taronges). 

"En las cercanías del Mediterráneo hay mas igualdad en el terreno. Para examinarla 

baxé por la cañada hasta llegar á los cerros en que se termina el monte Polpis i 

Chivert. Todo estaba plantado de viñas y algarrobos, y de quando en quando se veian 

varias manchas de olivos; verdeaba aquel recinto, y hasta en las cuestas de los cerros 

continuaba el plantío." (Cavanilles, 1795:45) 

Per les grans dimensions del terme, hi trobem partides amb diferents característiques 

climatològiques i geogràfiques (com el tipus de sòl, l'accessibilitat a l'aigua, la freqüència o 

duresa de les gelades). Aquest fet condiciona  l'accés a certs terrenys i el tipus de cultius i/o 

els procediments a utilitzar en cada zona. Es tracta d'una geografia marcada per les 

muntanyes, els barrancs, les platges, les cales, les planures... Algunes explotacions estan 

dedicades íntegrament al conreu de la terra (com ara Vadanxer o Estopet) mentre que 

d'altres, per la seva localització, han esdevingut petits nuclis de població, com ara el poble 

d'Alcalà, Alcossebre i CabiCorp. Un altre factor a destacar és la diferent qualitat de la terra 

depenent l'àrea geogràfica on es trobi una explotació. Per exemple, la planura on s'assenta 

Alcalà (La Foia) ha estat una de les zones més prevades pels agricultors del terme al llarg dels 
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segles, tant per la seva proximitat als llocs de residència, com per les característiques dels 

seus sòls : "Tu pensa que en la època de antes, segons diuen los geólogos ixos, les montanyes 

anaven limpiant-se, limpiant-se... i això ha anat tot a la Foia. I ahí està tota la riquessa" 

(Juan). Moltes de les expressions recollides al llibre Els oficis tradicionals d'Alcalà de Xivert 

també donen compte d'aquest valor atorgat a la partida, expressions com ara "La Foia és 

terra de pa" o "No te'l canviaria ni per un tros a la Foia". 

Així doncs, a finals del s. XVIII la terra era la principal font de subsistència per als gaspatxers, i 

permetia que Alcalà esdevingués un dels principals termes del Baix Maestrat en 

comercialitzar amb vi, blat, oli i garrofes. De fet, molts agricultors tenien l'objectiu de 

disposar d'uns excedents de producció per al mercat, fet que els permetia complementar les 

seves necessitats de subsistència  i va afavorir l'increment de la propietat de les explotacions 

agrícoles a l'època. Les relacions mercantils van intensificar-se al llarg dels segles XIX i XX, 

però s'ha de tenir en compte que aquest no fou un fenomen nou, ja que a finals de l'Antic 

Règim ja s'havien implantat les relacions mercantils. Tal com s'explica al llibre Historia 

Agrària dels Països Catalans,  "Des de l'època medieval la participació en els mercats s'havia 

convertit en una pràctica imprescindible" (Garrabou, 2006:252). 

Les dades que ens proporciona El llibre de fàbrica del Campanar a partir dels testimonis de 

Viciana (1564) i Cavanilles (1792), permeten apreciar el creixement en la producció dels 

diferents conreus al municipi. 

 Vi (cànters) Oli (arroves) Garrofes 

(arroves) 

Cereals 

(cafiços) 

1564 20.000  40.000  

1792 200.000 18.000 180.000 3.000 

 

Un dels factors claus per entendre la intensificació i especialització d'aquests conreus durant 

l'època moderna, el trobaríem en els canvis que es van esdevenir en el procés de 

transformació tècnica (com ara la incipient revolució industrial des de mitjan s. XVIII) i les 

xarxes de comunicació que van anar establint-se al llarg dels territoris. Amb l'arribada del 

transport marítim, les explotacions van augmentar les seves dimensions, i en el cas d'Alcalà, 

com veiem a la taula,  el conreu de vinya per fer vi (brema) es va generalitzar d'una forma 
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molt contundent. També va adquirir protagonisme la producció de garrofa, la qual ha estat 

fonamental fins a mitjans del segle XX per al manteniment del bestiar. 

Alhora des de l'àmbit institucional "es va afavorir aquest comerç mitjançant el Reial Decret 

de Carles III de 1778 que augmentava la concessió de comerç lliure, continguda al Decret de 

16 d'Octubre de 1765 ampliant les àrees per a comerciar amb Amèrica". Aquest fet ajudaria 

a superar les caigudes en la demanda que podien haver-hi als voltants de l'estat, com ara 

l'any 1820, quan va haver una forta caiguda dels compradors d'aiguardent a Europa i de les 

exportacions. Garrabou explica com la pèrdua dels mercats del nord es va veure 

compensada amb la demanda de les colònies espanyoles a Amèrica (Cuba i Puerto Rico i 

també Brasil). Segons aquest autor, Brasil esdevingué durant els anys vint i trenta del s. XIX, 

un dels clients més forts per als exportadors catalans i valencians (Garrabou, 2006:273). 

Mig segle després, Pascual Madoz, al seu Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 

España  (1845), explica com segueix destacant el vi com a producte econòmic de referència 

al municipi, arribant-hi a haver nombroses bodegues i fins a cinc fàbriques d'aiguardent en 

funcionament. Aquestes dades mostren una estabilitat del cultiu de vinya de vi al poble al 

llarg de les décades,  relacionades amb els escrits de Cavanilles qui l'any 1795 ja describia el 

vi d'Alcalà com  "precioso y muy estimado de los extrangeros por ser fuerte, espeso y negro: 

condiciones propias para poder sufrir después las manipulaciones y mezclas que los 

mercaderes practican" (Cavanilles,1795:37). Alhora, a mitjan s. XIX el terme continua tenint 

explotacions dedicades als garrofers, les oliveres i el blat.  

Dins l'àmbit local, la venda del vi estava regulada a través del control de les tavernes que 

pertanyien al senyoriu. Atesa la gran producció, hi havia rams a les cases de les famílies que  

podien vendre'l. 

Amb el desenvolupament de la xarxa ferroviària a mitjan segle XIX aquesta tendència al 

creixement va augmentar de forma considerable. Majoral (2006) explica com, "A l'inici del 

segle XX, la carrega transportada per la columna vertebral de la xarxa ferroviària valenciana, 

la línea d'Almansa, Valencia i Tarragona, gestionada per la companyia dels Ferrocarrils del 

Nord d'Espanya, va superar el milió tres-centes mil tones" (Majoral,2006:596) 
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A finals del segle XIX, tot i que les explotacions agrícoles augmentaven les seves dimensions, 

no hi trobem grans canvis pel que fa al tipus de cultiu: "Su terreno participa de montes 

escabrosos y de valles hermosos cubiertos de estensos viñedos, curpulentos olivos, y 

algarrobos feraces y productivos, distinguiéndose en su término por su bondad y riqueza la 

partida llamada Valdancher" (Mundina, 1873:26). 

Quan a la demografia del terme, cal assenyalar que els primers censos oficials no es van 

registrar fins l'any 1857. Tot i això, podem fer una breu aproximació a partir de les cròniques 

de Cavanilles a l'any 1795 i del cens de Floridablanca (1787), realitzats durant l'etapa final del 

regnat de Carlos III. Cavanilles parla d'una població d'uns 800 habitants, mentre que el cens 

de Floridablanca la xifra en uns 1.400. Al llarg del segle XIX hi ha una tendència equilibrada 

de l'augment demogràfic al municipi, arribant-hi a haver l'any 1873 uns 5.916 habitants, xifra 

que no variaria gaire fins la Guerra Civil espanyola l'any 1936 (Mundina, 1873). 

Tot i que les descripcions de Mundina corresponents a l'últim quart del s. XIX no són gaire 

extenses, segueixen havent-hi algunes fàbriques d'aiguardent, una de clin vegetal, mestres 

de carros, i algunes "almazaras" d'oli. Tampoc dóna molta importància al comerç, senyalant 

només que "el comercio se hace con la estracción de los frutos de sus tierras, y alguna 

importación de géneros necesarios á la vida" (1873:27). Quan a la partida d'Alcossebre, la 

descriu com a "casas de baños en la jurisdicción de Alcalá de Chisbert" (1873:31). Explica que 

a finals del s. XIX, aquesta partida de terreny comptaria amb residències per a l'estiueig 

d'alguns gaspatxers, mentre que durant la resta de l'any servirien com a magatzems per als 

seus productes agrícoles. 

Les descripcions de principis del segle XX mostren que el municipi no ha canviat gaire 

respecte als segles anteriors pel que fa a la tipologia de conreus de les muntanyes i les 

planures confrontants. Tanmateix, Sathou (1913) explica com amb l'arribada del camió,  

l'expansió dels terrenys especialitzats en un tipus de conreu determinat i l'increment de 

demanda de productes com la garrofa, suposà una etapa de creixement econòmic per la 

població. Pel que fa a les infraestructures del poble dedicades a la venda o el tractament de 

certs productes, veiem com el vi i l'aiguardent perden una mica de protagonisme, mentre 

que la producció d'oli i garrofes augmenta considerablement, arribant a haver-hi fins a 40 
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molins per fer oli. El rendiment d'aquests cultius seguiria augmentant fins arribada la Guerra 

Civil l'any 1936. 

De l'autoabastiment a la comercialització generalitzada. 

"Al finalizar los acontecimientos bélicos las gentes de Alcalá intentan 

volver a una vida rutinaria y normal pero esto ya no es posible: la 

gran cantidad de material bélico abandonado por los campos y el olor 

de los cuerpos putrefactos de soldados republicanos dejados por 

enterrar, les hacen recordar la tragedia vivida. Aún así, con la alegría 

de quien se siente vencedor y con la tristeza del perdedor, los campos 

de Alcalá -tras años de improducción- volverán a producir frutos." 

(Moya, 2004:184) 

La Guerra Civil (1936-1939) va afectar durament la subsistència i manteniment de la majoria 

de pobles de l'Estat, no sent Alcalà una excepció. Temps de fam i de desconfiances que no va 

acabar amb el fi del conflicte armat. Tot i que les explotacions de la localitat van estar 

sotmeses a l'abandonament durant aquests anys, una vegada acabada la guerra els 

agricultors van reprendre els conreus d'arbreria com el garrofer i l'olivera. Aquests van 

perdre força, però, davant dels productes de primera necessitat com ara el blat i els llegums.  

"Tenia que fer-se blat, llegums...i aprofitar la part d'arbreria que hi havia. Estava la 

oliva, les garroferes... Però particularment,  més que res, blats, ordis i llegums 

(gentilles, cigrons, panís, i tot...). Claro, eren les necessitats d'una postguerra, que 

estava tot destrossat i claro, pues fia falta allò. " (Juan) 

Alcalà no era una excepció del que passava a la resta de la península. Mira (1974) explica que 

a la localitat propera de Miralcamp les dificultats dels anys quaranta varen obligar a arrancar 

molts tarongers per produir llegums i blat per poder subsistir. Des del fi de la guerra, la 

majoria de pobles de la l'Estat van haver de decantar el seu treball al camp en cultius que 

permetien obtenir productes bàsics per a la subsistència, afavorint l'autoabastiment. En el 

cas d'Alcalà, aquests productes es plantaven a La Foia, tant per la riquesa de les explotacions 

d'aquesta partida com pel seu aguant front a les gelades.  

"A la Foia blat, sempre ha segut pa' blat i llegums. Algo que aguantàs les gelaes. A la 

bassa asmet per avall, per exemple, se gele tot. Però de la bassa cap amunt mai s'ha 

gelat res, per molt fred que faja. Domés en una distància com d'ací als metges [10 

metros] se pot gelar. Domés en un metro de diferència ja se note." (Pepito) 
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El fet de que el treball al camp es realitzés tot de forma manual i la falta d'adobs com els que 

coneixem avui dia feia que aquests cultius de primera necessitat s'anaren intercalant d'any 

en any.  

"Si enguany era blat, pos l'any vinent fiem quatre cigrons, favons, panís, guixes...I no 

se fia tot a l'hora. Com a la guerra no nyavia abonos, procuraven fer un any si, i un 

any no el blat. "(Felipe) 

Alhora, cal tenir en compte com dins la partida de La Foia també hi havia un alt percentatge 

d'explotacions destinades a l'olivera. Aquesta, juntament amb el blat i els llegums, eren els 

cultius que millor aguantaven les gelades que es succeïen en aquestes explotacions. 

"Conforme vas cara Santa Magdalena, per exemple, de l'autopista cap amunt, eren 

tot oliveres. Menos una part, eren casi tot oliveres, arbreria" (Bautista). 

Per la seva banda, la garrofa, cultivada als alterons de les muntanyes,  va pendre força 

durant els primers anys de postguerra, arribant a ser un dels productes amb més demanda 

del municipi.  

"A lo millor hi havien 200 o 300 cavalleries pa' treballar la terra que també se 

governaven de les garrofes que se collien." (Bautista).  

Aquesta producte era imprescindible pel manteniment del bestiar, el qual era alhora l'eina i 

el mitjà de transport més important per les tasques al camp en aquella època. Com s'ha 

citat, dites tasques eren manuals però molt cops es disposava de l'ajuda del bestiar (burros o 

matxos) que convivien amb les mateixes famílies. Els grups domèstics eren com petits nuclis 

de treball organitzats a partir del gènere, sent els homes els qui s'ocupaven de llaurar i les 

dones d'arreglar la producció per exportar o vendre.  Aquells qui disposaven de més recursos 

econòmics i unes explotacions més extenses podien tenir treballant, a part de la família, 

alguns jornalers del mateix municipi. 

La vinya per fer vi va anar desapareixent de mica en mica, essent substituïda pels mateixos 

productes de primera necessitat ja citats. La vinya doncs, va anar quedant relegada a unes 

poques explotacions que la destinaven al consum propi o a la venda local des de les mateixes 

cases de cada agricultor.  

"Els meus antepassats o dien aixina al raïm que donava vi: 'brema'. Jo he sentit als 

meus pares dir que aquest poble estava ple de bremes. Però ja no se'n fia de vi. Ja 

no era vi comercial, se fia vi pa' casa" (Felipe). 
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"La gent que tenia vi posaven un ram de pi al balcó i això volia dir que a n'aquella 

casa venien vi. I la gent que els agradava comprar vi pos preguntaven 'Ai pos no 

sabeu on venen vi?' 'Pos a tal carrer nya una casa que nya un ram' .Pos ja sabien 

que a n'aquella casa venien vi" (Montserrat). 

D'altra banda, la política econòmica instaurada pel règim franquista va anar imposant 

mesures de protecció als productes locals, cartilles de racionament i "cupos d'intervenció" 

que servien per fiscalitzar gran part de la collita que produïa cada família o agricultor.  

"Lo que pase es que ixes necessitats de la postguerra les acaparava lo règim. Hi 

havia un control de la producció i distribuïen una espècie de cèl·lules, que a cada 

casa li toleraven una certa producció i el resto seu quedava el govern" (Juan). 

Així doncs, entre el sotmetiment als "cupos d'intervenció", els pocs incentius que rebia 

l'economia agrària en aquells moments, la fam i la repressió,  va  sorgir l'estraperlo:  una 

pràctica comú durant els anys de postguerra tant entre la gent de la localitat com de la resta 

de l'Estat, una mena de mercat negre que responia a les necessitats bàsiques dels individus. 

Gairebé tots els informants tenen quelcom que explicar respecte aquesta pràctica que es va 

estendre al llarg de tot el territori espanyol.  

 "L'estraperlo va vindre después de la guerra. No hi havia menjar i...ací què se collia, 

oli? Pos baixaven cap avall i els donaen arròs. D'un litro d'oli a lo millor els donavaen 

un kilo i mig d'arròs. I si anaves cap a la banda de Tortosa, allà s'estimaven més el 

cigró, per què d'arròs allà dalt encara no se'n collia, era més baix" (Pepito). 

Segons Majoral "L'ocultació de les collites i la seva venda especulativa en el mercat negre, en 

l'àmbit espanyol va assolir el 50% en el cas del blat de moro i el 30% en el de l'oli" (2006:596). 

Es tractava, doncs, d'una pràctica molt generalitzada i de gran ajuda per al manteniment de 

la societat en els primers anys del règim franquista. Cada agricultor hi participava segons les 

seves possibilitats i influències. Tal com s'explica en moltes entrevistes, els principals 

beneficiaris d'aquesta situació eren els grans propietaris, els quals tenien la capacitat i la 

influència necessàries per participar de forma avantatjosa en la pràctica de l'estraperlo.  

En el transcurs de la postguerra, un esdeveniment climatològic canviaria plenament el 

paisatge rural del municipi. Aquest fou la gelada per neu del gener de l'any 1946, coneguda 

per la gent d'Alcalà com la "gelada de Sant Antoni". 
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"Ai mare meua.  Va vindre una gelà, que mos vam alçar de matí, i obrim la 

porta i no la podíem obrir. La neu arribava casi que dalt de la porta: no se podia 

obrir....Oi...ha quedat l'any de la gelà, saps què vull dir-te?" (Montserrat). 

 Aquesta va afectar només els "fondos" de les explotacions, és a dir, l'olivera. La 

impossibilitat de recuperar aquesta arbreria va fer que fos arrancada i substituïda per altres 

cultius de més rendiment econòmic, com és el cas de la vinya de taula. L'elecció, segons els 

mateixos agricultors, va estar vinculada tant a la demanda i al rendiment econòmic del 

producte com al temps en que aquest tardaria a créixer i produir fruït. 

"Lo raïm, en proporció a lo que nyavia, valia més que un altra cosa. Perquè un 

kilo de raïm se solia pagar entre 3 i 4 pessetes el kilo. Claro, la pesseta nyavia 

poca, però tenia un valor. I claro, ixe desarrollo de la vinya va estar una època 

molt bona" (Juan). 

La producció d'oliva va quedar reduïda gairebé en la seva totalitat.  Majoral explica com 

l'encariment de la mà d'obra i el poc preu remunerador de l'oli, van contribuir també a que 

la producció baixés o s'abandonés (2006:631). La fusta que es va aconseguir a partir 

d'aquesta arbreria va propiciar la venda de llenya i la producció de carbó al poble.  

"Mon pare per exemple, en la postguerra, com estava tot abandonat i tot això, 

se va ficar a fer carbó. Eixes gelaes van fer que la gent se tirara a fer carbó, a lo 

millor ixien 100 i 200 robes [arroves] de carbó" (Juan). 

"Això de fer carbó, els meus rebauelos ja ho fien. Però lo colp de fer tant de 

carbó va ser perquè com allò estava sec, tot va vindre bé. Perquè damunt va 

ser después de la guerra. El carbó se venia a Castelló i València, inclús pels 

carrers. En la gelà va ser un boom, i també la llenya per a vendre. Hi havia 

oliveres que tenien a lo milllor 3.000 kilos de llenya i les va gelar" (Felipe). 

Al llarg de les entrevistes veiem com els agricultors consideren aquesta gelada com un "bé 

per al poble", ja que van poder especialitzar-se i augmentar la producció d'un cultiu 

específic, el raïm, el qual en aquell moment estava tenint una forta demanda.  

"Tot això vol dir que l'especialització productiva i una entrada més activa en el 

mercat podia ser vista com una via més apta per incrementar els ingressos en 

comparació amb formes de gestió més orientades a l'autoabastiment. 

L'exemple paradigmàtic el tindríem en aquelles àrees que van optar pel conreu 

de la vinya, amb el qual es feia un ús molt més intensiu del sòl que conreant-hi 

cereals destinats a l'autoproveïment" (Garrabou, 2006:262). 
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Aquest canvi de conreu, doncs, fou per als habitants del municipi una via per pal·liar les 

necessitats que havien produït la postguerra i les polítiques franquistes. Una expressió que 

han utilitzat molts informants al llarg de les entrevistes ha estat "si volies anar a treballar, 

tenies on anar" (Jaume). Així doncs, una vegada la demanda, la rendabilitat i l'oferta de 

treball anaven augmentant, el cultiu de raïm es va anar estenent per tot el terreny, arribant 

a substituir de mica en mica els cultius de primera necessitat. Dos varietats de raïm 

predominaven al municipi: moscatell i rossetti. 

 "Pràcticament este terme jo l'hai conegut al 80% [apart de l'arbreria que va 

quedar d'oliveres i garrofers i ametlers] lo demés tot vinya, tot vinya" (Juan). 

"Ací a lo millor nyavia dia que se carregaen 4 o 5 camión de vi de taula, de 

minjar. Que enviàvem a Barcelona... Pa' dir-te més, va nyaire una època molt 

florescent del vi de taula, que per uns altres puestos no existia, que vam arribar 

a enviar-ne a Alemania" (Juan). 

La vinya es va elegir tant pel fet que la durada de creixement i producció d'aquest cultiu és 

menor al tipus d'arbreria que s'havia treballat fins llavors (per exemple, un garrofer tarda de 

20 a 25 anys en produir amb abundància), com pel valor que tenia el raïm al mercat en 

aquell moment (la demanda), la qual cosa també possibilitava el fet de conrear una extensió 

més gran. 

Tot i que hi havia multitud de tipus de raïm de taula, la majoria del terme d'Alcalà es 

dedicava al cultiu de moscatell i rossetti. A l'hora d'elegir on cultivar una de les dos varietats 

s'havia d'anar amb compte amb la qualitat i la localització del terreny, ja que una mateixa 

varietat podia canviar al complet la seva forma de producció. 

"Natros vam tindre ací Moscatell. Perquè, claro, no era el mateix que hi havia a 

Alcalà, perque segons puesto, classe... Pos se tenia que plantar una cosa" 

(Rosa).  

Però, ara bé, la vinya és un cultiu que creix i produeix ràpidament. El que els agricultors feien 

era intercalar un ametler entre vinya i vinya. Amb els anys, es treballava la vinya i es deixava 

créixer l'ametler. Així, una vegada la vinya ja era vella, es podia començar a treballar amb 

l'arbreria. 

"Si; fien la vinya i on tocava l'ametler, l'ametla. I quan ixien ho arreglaven i 

ficaven una canya pa' saber que allí estava el clot de les ametles" (Montserrat). 
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Les gelades foren l'espenta per acabar d'introduir el municipi dins d'una economia de mercat 

especialitzada i de grans magnituds. A partir de la bibliografia consultada, podem veure que 

aquest municipi no és l'únic que inverteix amb el conreu de vinya de forma massiva per la 

seva exportació. 

Eradicació de la vinya i introducció del regadiu 

"Total que mos vam quedar sense vinyes i vam 
començar a fer els pous. Perquè ací no nyavia aigua. 
Ací quan s'acabava lo de les senietes, als aiguamolls i 
si fia falta a pescar aigua en un potet" (Juan). 

A mitjans dels anys cinquanta, la crisi del model de producció implantat amb la fi de la 

guerra va obligar a canviar i redirigir l'orientació de les polítiques del règim franquista,  

donant lloc a l'anomenada "reforma tècnica". Aquesta tenia com a objectiu impulsar el 

regadiu amb polítiques de colonització, i programes d'ordenació rural orientats a 

reorganitzar la fragmentació de la propietat de la terra que caracteritzava la península. Tot i 

això, Majoral explica com va haver-hi molt poca incidència d'aquestes polítiques als Països 

Catalans. 

 "En el cas del País Valencià, on predomina un règim de transmissió que 

reparteix la terra entre tots els fills i filles, el qual ha dut a una fragmentació 

extrema de la propietat, l'explicació podria radicar en factors diversos, com la 

mateixa petitesa de la propietat (el 80% de les explotacions no arriben a una 

ha d'extensió), l'elevat preu del sòl i les expectatives d'urbanització de moltes 

àrees periurbanes i planes costaneres, sense descartar el predomini dels 

conreus llenyosos permanents (vinya, olivera, fruiters, cítrics), que comporten 

una gran dificultat i complexitat a l'hora de fer-ne una valoració econòmica 

equitativa." (Majoral, 2006:608) 

Aquest fet s'expressa de forma contínua durant les entrevistes realitzades. Els informants 

expliquen com aquest ha estat un dels majors problemes als quals ha hagut d'enfrontar-se 

l'agricultura del poble. L'entrada a la collita comercial suposava haver d'explotar molt 

terreny i les parcel·les dels agricultors d'Alcalà (tant les dels més rics com les dels més 

pobres) estaven molt dividides i a molta distància les unes de les altres. 

"Home pos, ací devien nyaure una vintena de famílies fortes, famílies que estan 

destrossaes ja. No, perquè això ha evolucionat, fills...Perquè un dels problemes 

més que hem tingut ací és que les terres s'han partit. Nyavia que tenia tres o 

quatre fills en ves que les famílies ara tenen un o dos fills, antes a toxe i a moxe, 

i a lo millor tenien 4 o 5 fills. I claro, un cacique d'aquells (per dir-ho d'alguna 
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manera), si tenia 4 o 5 fills i 40 jornals (que t'exagero) entraen en 10 jornals. I 

claro, en 10 jornals ja no eren caciques." (riu) (Juan) 

El canvi de direcció del règim, junt amb el Pla d'Estabilització de l'any 1959, va permetre una 

major tecnificació del camp, introduint vehicles com el tractor, i deixant enrere el treball 

manual que tant havia caracteritzat la població rural gaspatxera fins aleshores. Aquests fets 

coincideixen amb una segona gelada a Alcalà. L'any 1957, una segona gelada (aquest cop per 

vent) va sacsejar el municipi. La zona de conreu afectada fou la dels alterons de les 

muntanyes, on predominava el garrofer. 

"Los alts ja se van dixar tots. S'haguera dixat igual de treballar ja perque van 

arribar els tractors..." (Pepito). 

Fins aleshores, la garrofa havia estat un producte clau per al manteniment del bestiar (el 

qual esdevenia imprescindible tant per les feines al camp com per al transport dels individus 

i la seva producció). Tanmateix, era un producte que en aquella època tenia una forta 

demanda externa, arribant a sortir del poble uns cinc vagons diaris carregats amb garrofa.  

"Antes de la gelà, igual se fien un milló de kilos garrofes. Claro, nyavia molta 

cavalleria, perquè cotxes casi no nyavia cap. Jo hai conegut este poble en dos 

cotxes. I claro, se necessitava cavalleria, i la cavalleria necessitava minjar 

garrofes. A part, después la garrofa se fia pa' pienso, i claro tenia un valor" 

(Juan).  

Aquesta gelada va coincidir amb l'arribada de vehicles com el tractor. Aquest fet va 

desembocar amb dos conseqüències principals: la desaparició progressiva del bestiar i 

l'abandonament de terres inaccessibles per l'esmentat vehicle, com eren dits alterons de les 

muntanyes on es trobaven els garrofers. Així doncs, el bestiar ja no era una eina clau per a 

les tasques al camp i la demanda de garrofa, que com dèiem s'utilitzava principalment per al 

seu manteniment, no era comparable a la de principis dels anys quaranta.  

Per als agricultors, aquesta gelada va tenir una connotació diferent de la gelada per neu de la 

dècada anterior. Aquest cop es va abandonar per complet el conreu de la garrofa i no va ser 

substituït per cap altre. També es van veure frustrats els beneficis del carbó, ja que amb 

l'arribada de vehicles a motor van arribar també altres tipus de combustibles. 

"A la segona gelà ja no se fia tant de carbó. Se treballava més en llenya. Lo 

carbó se va anar acabant perque van ixir altres coses, com ara la gasolina i tot 

això..." (Felipe). 
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Una vegada passada la segona gelada, quedant abandonades les explotacions que s'havien 

dedicat al cultiu de la garrofa, el paisatge del municipi seguia marcat per l'expansió continua 

de la vinya de taula, que anava substituint de mica en mica els productes de primera 

necessitat (blat i llegums) que es trobaven a La Foia. 

Tot i que amb el pas dels anys el cultiu de vinya s'anava envellint, fins a principis de la 

dècada del 1970 va seguir creixent i beneficiant econòmicament els agricultors. L'experiència 

d'alguns informants fan palesa aquesta situació: 

"Pa' dir-te més en tres setmanes vaig pagar lo 4L (cotxe), per que sobre els 

'70, '71, el raïm estava sobre 40, 45, i hasta 50 pessetes lo kilo. I claro, si a 

mi el 4L me va costar 120.000 pessetes, en pràcticament dos setmanes 

vaig pagar el cotxe." (Juan) 

Així doncs, aquesta bonança econòmica va fer que des del 1946 amb la primera gelada i fins 

als anys 1970-1975 el paisatge agrari del municipi estigués pràcticament dominat pel cultiu 

de la vinya de taula. Aquest cultiu va augmentar des del 1945 amb 631 hec. fins a arribar al 

1965 amb 3.350 hec. A partir de l'any 1970 però, la superfície dedicada a la vinya baixaria 

fins a un 20% de l'ocupació total del terme.  

L'entrada al Mercat Comú (posteriorment Unió Europea) suposava adherir-se a una sèrie de 

mecanismes i reglamentacions que determinaven la demanda i l'oferta de cada Estat de la 

Unió "amb criteris de rendibilitat i explotació capitalista emmarcats en el procés de canvi i 

modernització de l'agricultura endegat a finals dels anys cinquanta" (Majoral, 2006:632). 

Aquesta mateixa autora defineix els objectius bàsics de la Política Agrària Comunitària (PAC) 

en tres: incrementar la productivitat agrària a partir del desenvolupament tècnic del sector i 

l'optimització dels factors de producció; equiparar els nivells de vida i la renda dels 

agricultors amb la resta de la població; i garantir l'estabilitat dels mercats agraris (2006:611). 

Majoral explica com en una primera etapa aquestes polítiques van aconseguir cobrir quasi el 

90% de la producció, etapa que coincideix amb l'augment de la producció i l'exportació de  

vinya al poble. Però, ara bé, aquest increment tant desmesurat va fer aparèixer l'excedent, 

tant en la vinya com en molts altres productes de la Unió. "Entre el 1973 i el 1988 la 

producció agrària europea va créixer a un ritme anual del 2% acumulatiu, mentre que el 

consum tan sols ho feia en un 0,5%" (Majoral, 2006:611). 
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Aquest canvi es produeix alhora que es comença a aplicar la Llei 25/71 de l'Estatut de la 

Vinya i el Decret 835/1972 (anys 1973-1974) per mitjà dels quals s'aprova el reglament per 

prohibir les varietats de vinya que es conreaven al municipi. Les raons que es van donar per 

portar a cap aquestes prohibicions es basaven amb la suposada toxicitat del producte pel 

seu excés d'alcohol metílic. 

Alhora, a finals dels anys vuitanta van començar a fomentar-se polítiques destinades a 

incentivar l'eliminació total de les vinyes del municipi mitjançant unes subvencions 

desproporcionades. "De las 39.000 hectáreas perdidas en los últimos diez años, 24.000 lo 

han sido acogiendose a dichas primas de arranque, que han ascendido a 16.000 millones de 

pesetas" (Piqueras, 1998:179). Els mateixos informants en donen compte:  

"A un home li fien 'Te quedaràs el bancal, la terra serà teua, però te 

donem un tant per cep d'arrancar', 'Pos fora, porta els diners!" (Jaume). 

"I a raiz d'això vam caure tots en la trampa i mos vam ficar a arrancar 

vinyes. Ho vam arrancar tot. Jo tenia 10 o 15 jornals, entonses a mi me 

van donar en aquelles èpoques 1.200.000 pessetes, que eren un munt de 

dinés allavontes" (Juan). 

Alhora que es començava a arrancar les vinyes, van anar arribant al poble noves 

infraestructures per construir els primers pous i fer viables els cultius de regadiu. L'aigua 

subterrània del poble d'Alcalà, en comparació amb altres pobles veïns, sempre ha estat molt 

difícil d'extraure a causa de la seva profunditat i la inversió econòmica que requereix. 

"A l'arrancar les vinyes, ja se pot dir que vam començar en els pous. Se va fer 

un pou primer a Morito, baix la via. Después el pou, sobre el '68 o una cosa 

aixina, lo pou del Apeadero...I después ja van vindre tots estos ditxosos pous. 

Però claro, al vindre els pous ja va vindre la moda de la taronja. La taronja i la 

clementina" (Juan). 

Mentre es construïen els pous i s'arrancava la vinya, alguns agricultors es van dedicar al 

cultiu d'ametler. Aquesta no fou una dedicació de poca importància ja que, com expliquen 

molts informants, "l'ametla en l'època aquella va estar un any o dos que va arribar hasta 100 

o 150 pessetes lo kilo" (Jaume). 

D'altra banda, tant els ametlers com els cítrics (taronges i mandarines) que es van començar 

a conrear amb l'entrada del regadiu, no es podien plantar a partides com ara La Foia, ja que 

aquests cultius tendeixen a gelar-se a les parts més baixes del terme. La zona on abans hi 
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havia predominat el cultiu de productes de primera necessitat i la vinya de taula va anar 

abandonant-se de mica en mica per no tornar a ser cultivada fins entrat el s. XXI, quan es va 

implantar un tipus d'ametler que aguanta les fortes gelades. 

Tot i que el fenomen dels cítrics va començar a Alcalà als voltants dels anys vuitanta, el País 

Valencià sempre ha estat conegut per les temperatures càlides dels seus terrenys i la seva 

producció de cítrics. Inicialment el conreu es localitzava a les antigues hortes valencianes 

però s'ha acabat estenent, regat amb aigua de pous, cap a àrees situades entre els 50 i els 

100 m d'altitud i a terrenys amb pendent abans considerats com a marginals. Aquesta 

extensió s'ha fet a compte de la construcció de costoses feixes esglaonades que requerien 

obres d'anivellament. 

En un principi, la tècnica utilitzada pels agricultors a l'hora de fer ús del regadiu fou el rec "a 

manta". Aquesta tècnica consisteix a deixar córrer l'aigua pel bancal perquè inundi el 

terreny, fent imprescindible que aquest sigui anivellat i pla. A Alcalà això va fer que es 

mecanitzés molt més el treball al camp i que s'acabessin abandonant els terrenys on les 

màquines anivelladores no hi podien accedir. Junt amb la transformació tècnica del camp, la 

modernització del transport i el seu abaratiment, es desencadenaria un nou fenomen al 

municipi: el turisme. 

 

Expansió del sector serveis i l'introducció del goteig 

"L'agricultura en si no dixava. Tenies uns altres camins 

on agarrar-te. Per exemple,  quan jo tenia 13 o 14 anys 

ja es va començar tot lo de la construcció, se van fer els 

Arcos , Les Fonts... Entonses la gent se va decantar una 

miqueta. Però l'agricultura se fia com un apoyo a casa" 

(Jaume). 

Al llarg dels segles les partides del municipi s'han dedicat íntegrament a l'agricultura. Tot i 

això, algunes partides costaneres (com Alcossebre i Cab i Corp) ja comptaven amb  petites 

cases que servien tant per al resguard dels habitants d'Alcalà quan havien d'anar a conrear 

aquells terrenys com pel seu estiueig. D'acord amb les entrevistes, fins als principis dels anys 

seixanta aquestes partides tenien un valor econòmic escàs, ja que requerien destinar fins a 

quatre hores entre anada i tornada amb el carro i el matxo (sovint s'hi feia nit per aprofitar 
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els viatges). Amb l'expansió i l'abaratiment del transport, però, aquestes partides comencen 

a guanyar un valor diferent. El relat de Miguel sobre l'herència de terres al municipi permet 

entendre aquesta inversió del valor del sòl. Aquest informant explica que al País Valencià  els 

pares estaven obligats a donar una part de l'herència al seus fills "tant si volien com si no". 

Els matrimonis que volien desheretar als seus fills optaven per donar la legítima en forma de 

terrenys a Cap i Corp i a Alcossebre. 

"Entonses era mala terra, i tota ixa terra se donava als que diem els 

desheretats. Per exemple, si una família tenia un fill que no es portara bé o lo 

que fora, los pares, lo desharetaen. Però no es pot desheretar un fill, hi ha 

unes lleis que diuen que almenys la part llegítima no li la pots llevar. Entonses 

li donaven lo més roin. I lo més roin, pa' la gent agrícola d'Alcalà, eren 

Alcossebre i Ribamar" (Miguel). 

El sòl de les partides costaneres va adquirint des dels anys seixanta de forma accelerada un 

valor econòmic desproporcionat i un rol diferent.  Aquest ja no depèn del rendiment agrícola 

i va passar a ser un recurs econòmic en sí mateix. Alcossebre i Cap i Corb, segons els 

mateixos informants, van passar de ser terrenys "sense cap valor" a "mines d'or". Alhora, la 

poca estabilitat econòmica que proporcionava la feina al camp a causa del fort excedent 

agrícola dins de tota la Unió Europea, va propiciar que molts agricultors aprofitaren per 

portar a terme d'altres activitats remunerades (com a cambrers, constructors, etc.) deixant 

enrere les seves explotacions agràries. D'altres van decidir especular amb el valor econòmic 

de les terres i uns altres, finalment, van provar sort amb la nova tècnica del regadiu. Tot i 

això cal tenir en compte com la "pluriactivitat" va anar creixent: molts agricultors feien les 

seves jornades laborals en altres sectors d'activitat i dedicaven el seu temps lliure a 

l'explotació agrària. 

"Conforme va anar venint el turisme i la construcció es com va ixir el poble per 

que en l'agricultura no podia pujar... Ací al poble d'agricultors forts, n'he 

nyavien 10 o 15. Después hi havia gent com els meus pares, que tenien dos 

trossets que havien heretat. Però pa' viure de l'agricultura no: tenies que 

espavilar-te en atres coses..." (Felipe). 

Aquesta situació va provocar que l'estructura social d'Alcalà canviés dràsticament des dels 

anys seixanta fins als nostres dies. Fins aleshores, la dedicació exclusiva de les famílies al 

camp feia que aquestes formaren petits nuclis de treball, on cada membre, segons el sexe i 

l'edat, s'encarregava de determinades tasques. L'estructura econòmica i social que havia 
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caracteritzat el poble fins llavors entra en crisi amb el naixement de noves especialitzacions 

vinculades amb el sector terciari i el seu desenvolupament.  

La urbanització de la partida d'Alcossebre fou la primera font de treball sense connexió amb 

el sector primari. Des dels anys seixanta aquesta partida va reduir els cultius tant 

d'hortalisses com d'arbreria. Les experiències dels informants donen compte com en uns 

pocs anys la majoria de gaspatxers estaven anivellant terreny, asfaltant carrers, construint 

edificis i llocs d'oci, etc. La bibliografia consultada destaca el període comprès entre 1975 i 

1985 com el de màxima activitat constructiva. Aquestes noves infraestructures no foren 

regulades ni planificades fins al 1993, quan es va formular el Pla General d'Ordenació Urbana 

del municipi. Fins aleshores no va haver-hi una previsió ni una estructuració del creixement 

continu d'aquestes explotacions, fet que desembocaria en nombroses ineficiències tant en 

les infraestructures existents i la seva ubicació com en les repercussions socials i 

mediambientals del terreny. 

L'entrada d'Espanya a la Unió Europea l'any 1986 es va produir al mateix temps que les 

polítiques de la PAC que havien afavorit a grans excedents en determinades produccions van 

ser revisades. A partir del 1985 van començar a aplicar-se mesures destinades a modernitzar 

les explotacions agràries i a donar suport a l'agricultura de zones desfavorides com les 

muntanyes del terme. 

"Entonses quan se va inventar el sistema de goteo. Claro, tu, li ficaven una 

gometa i a cada certs metros ixia la goteta. I bancals que estaven aixina 

decantats se podien regar. Astopet, quan vam anar que esta tot en 

pendent, ja vas vore" (Jaume). 

La tecnificació del regadiu va tornar a canviar radicalment el paisatge de la zona. Alhora que 

s'estalviava molta aigua, es facilitava l'accés als alts de les muntanyes on el sistema de reg a 

manta resultava impossible. Això va suposar una expansió del taronger de forma 

especialment intensa al municipi i al conjunt del País Valencià.  

"Durant els anys noranta la superfície cultivada va augmentar en quasi 

totes les àrees citrícoles. Entre el 1970 i el 1999 la superfície destinada a 

cítrics va créixer en un 40% i la producció mitjana va augmentar mes d'un 

50%, va passar de 12,8 tones per hectàrea a 20,1 t/ha." (Majoral, 

2006:633) 
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Aquesta situació de canvis també va afectar la distribució de la propietat de les finques. Com 

ja hem anat esmentant, les propietats valencianes són minifundistes i d'extensió petita. 

Aquest fet contrastaria amb el nou tipus d'explotacions que s'estaven gestant a partir de 

projectes estatals destinats a incentivar la propietat a mans d'empreses exportadores o de 

societats industrials o financeres tecnificades. Així doncs, el model de grans explotacions 

iniciat amb l'ingrés a la Unió Europea fou un dels factors clau per la davalla de l'agricultura al 

municipi. La impossibilitat de competir amb propietats molt extenses i l'increment dels 

costos de producció van contribuir a deixar de conrear una gran part dels minifundis. 

"Des del punt de vista de l'estructura econòmica, aquest és un subsector on la 

petita i mitjana empresa local i comarcal coexisteix amb les grans empreses, 

tant nacionals com multinacionals." (Majoral, 2006:646) 

Aquesta situació va afavorir més encara la migració de molts habitants del camp a la ciutat. I 

també la generalització de la idea de no voler que els fills hagueren de seguir vivint més de la 

terra. Tot i que els mateixos agricultors seguiren intentant tirar endavant amb les 

explotacions o les activitats terciàries que el turisme havia fet emergir, el futur dels xiquets i 

xiquetes ja no es veia dintre del poble.  

"Les conseqüències són evidents i ben conegudes: la població agrícola sovint 

no té un reemplaçament, i això pot comportar la no continuïtat de les 

explotacions. De fet, una proporció significativa de les explotacions són 

portades per pagesos que, teòriament, ja haurien d'estar jubilats" 

(Majoral,2006:616) 

D'altra banda, el procés de producció de la fruita es torna cada cop més complex. Les 

empreses submininstradores i d'embalatge i de denominacions d'origen, donen lloc a una 

interrelació entre una multitud de sectors que no havia estat coneguda fins aleshores al 

poble. 
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Conclusions 

Aquest treball serveix per poder abordar un estudi sobre la realitat local actual d'una manera 

molt més fiable i contrastable. El fet de realitzar aquesta seqüència històrica ha permés 

entendre i relacionar com els processos, tant particulars com generals que han anat succeint 

amb el pas del temps al municipi, han anat reconfigurant l'enteniment i procediments 

respecte l'activitat agrícola. Alhora, s'ha observat com les relacions amb l'exterior van 

canviant, imposant-se cada cop més la dependència econòmica de la població a decisions 

externes. L'obertura dels mercats, facilitada per l'avenç i abaratiment del transport, porta 

amb sí tota una sèrie de noves polítiques i regulacions que passen a tenir conseqüències 

directes en els nous afers de la vida econòmica i social del poble. La reflexió de Garrabou em 

pareix força indicada en aquest sentit : 

"Per una banda la consolidació del mon urbà en el context dels processos d'industrialització a 

escala estatal i internacional va significar un increment fort i generalitzat de la demanda de 

productes agraris. Per altra banda, la pròpia societat rural, a mesura que es consolidaven els 

processos d'especialització  productiva, es va convertir en compradora d'alguns productes 

agraris dels quals abans ella mateixa s'autoabastia." (2006:254) 

S'ha observat alhora com les variacions que va havent-hi  al poble a partir de la millora 

tècnica agrícola com quant a la mobilitat, condicionen un determinat enteniment del temps i 

l'espai. Tal com senyala Mira (1974:65), el temps està lligat al sol, la terra i el treball: "És un 

marc, definit per la llum i la fosca, dins el qual s'enquadra, una determinada quantitat de 

treball o d'activitat possible". Aquest és un fet que es pot observar també en les expressions 

utilitzades pels agricultors com ara "fer un jornal" per referir-se a la superfície de terra que 

es pot treballar en un dia. La vivència i la comprensió tant de l'activitat agrícola com dels 

afers de la vida diària de la població estarien estretament vinculats, d'acord amb això, amb 

els processos de canvi i de transformació del temps i l'espai. 

A partir d'aquí estem en condicions d'endinsar-nos de forma més fidel i objectiva als 

processos succeïts a principis d'aquest segle i determinar quina es la posició que ocupa i 

representa avui dia l'activitat agrícola entre els actors socials del municipi, en un context 

condicionat per les dinàmiques de la globalització en les que s'han vist submergits. 
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