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La ciutat de Barc«tona entü Ml primera i segona Expossició Universal 
(1888-1929) tou, segons rha batejat el novel ista Eduardo Mendoza, to ciutat dels 
prodigis El més gran prodigi feu, ben segur, «I ttpfcar to població I arribà a l i xfra 
mtica i rodona del mW tfhatítant*. 

El creixement demogràfic de Barcelona esdevingué espectacular des de meitats 
del Vuí-cents, quan la ciutat tot Just passava to ratlla dels dos-cents ml, I es 
realitzà fins to guerra europea del 1914-1918, essencialment, a partir de 
rhemorràgta tneterna del WneJpat f l'absorció dels muncf» del volant, com ara 
Gràcia. Sants, Sant Andreu o Sant Marti. La resta dels immigrats procedirien, 
principalment, dato antics regnes d» to Corona d Aragó No debades, el 
protagonista de la novel la esmentada és un xicot que arriba del poWe a fer-se la 
vida No eia lumc L'any 1877 hom cafcuia en 43 000 (el 12,5%) els barcetonms 
vinguts d'arreu de Catalunya A to dècada següent, la mitjana anual de persones 
que feien « p ? ¡a ciutat feu as 1,300 • • partir de i Exposscio, fins a tes darreries 
del segle, ei promig augmenti a 4 300 

Tenint present que el saldo migraion de to ruralia fou (entra 1860-1900) de signe 
negatiu en uns 260 000 habitants, es veu ben clar que el Barcelonès fou ei gran i 
quasi «Me be wfoande l'èxode rural i que a mories comarques els centres urbans 
ni tan soto pogueren retenir l'èxode del seu entorn rural, i això en el cas que ells 
máteteos no perdessin població* (T, VIDAL, 1Í71 o. i f f ) 

El moviment demogràfic de to segona meitat del Vuit-cents configura un nou 
mapa de Catalunya amb quatre zones ben diferenciades: 

"En la primera, estrictament pirinenca, to pèrdua de població és realitza a un ritme 
superior arreu al 30 per 100, que a.riba al Solsonès a to ratlla del 40 per 100 i la 
supera a to Val daran (43,30 per cent). En la segona, tes pèrdues són a un ritme 
més pausat (menys del 30 per cent); comprenen el que resta de to Catalunya 
muntanyenca: to Cerdanya, to Garrotxa, to Selva el Berguedà, la Segarra, to 
Noguera (el Priorat i la Conca de Barberà son «xespetons, produWes pel daltabaix 
de to «.loxera) Finalment, en to Catalunya que creix N ha dues zones: la 
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Catalunya agrícola de Ponent i MUjom I to Catalunya industria) de Llevan». També 
en aquest moment t i Barcelonès supera el ritme normal anb el M U fantàstic 
113.53 per 100. Pert el ftt mes remarcable es la creixença cologica del sud de 
Catalunya to M m tot terrea de I Ebre i t i Montsià proQrettaren « m riM» 
superior al 15 per 100. Llevat de Barcelona, t i percentatge més elevat a Catalunya 
és el del Baix ebre, amb on 39.13 par 100. La colonització agrfeete tou to causa 
d'aquesta Qran transformació, que també tingué repercussDna al Camp de 
Tarragona i al Penedès, En canvi, la industrialització de sabadel i Terrassa explica 
et rima extraordinari da creixença del Vales Occidental (3)1,2 par 100)." (J. 
VICENS, 1958. p 14) 

Lat taxat anuals d'emigració a tot zones rurals an al periode 880-1900 són tot 
mat grans de tota la centúna, és a dir fins ets anys seixanta da nostre segle. Un 
èxode que suposarà to pèrdua au algunes àrees pitr^iques da I ordre del 50% de 
to població i an conjunt d'una percentual aproximada al 15% Només tot 
comarques litorals del Penedès I da l'Ebre assoliran aturar el fenomen ermgraton 
Els e i»» del Pallars Justa i da la Conca de Barberà I dato respoctus centres 
comarcals, Tramp i MonWartc» palesen l'èxode rural en cascada di to muntanya al 
pia i d'aquest a Barcelona 

Partea Cwrma^ 

1860 

1§77 

1887 

1900 

EUuSSà. Tramp 

29.085 2127 

25.215 2.217 

25 622 2.831 

20295 1978 

Conca 

22.054 

21281 

22818 

20 575 

Montblanc 

4.875 

4775 

5243 

La rmnva del Pallars Jussà és del 30%, repartida proporcionalment entre ato 
períodes 1860-1887 11887-1900; mantra to Conca da Barbará perd al 10% da la 
població, aix com ato increments dato anys vuitanta, a to dècada dato noranta. El 
procés dato centrat comarcals son similars primer, as beneficien da ('emigració 
dato pontos da to comarca (an al cas da Montblanc cal afegir, l d'aquí to infláoslo, 
labsoraó municipal da dos postos); I, ato anys noranta, son incapaços da frenar 
l'emigració i pateixen unes perduts, respectivament, del 30% i 10% 
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f*er alguns « A M S , to ütoiera »ou un dels principals motors de rèxoòe rural, pero 
això, creiem, éa ben lats Com htm vtat, hi plaga provocà simplement un breu i 
episòdic vaivé de to w t a dnc indM, dea de M i temps, ptf tfwiui de tons ¡no 
conjuniurais d* caràcter natural La fil·loxera va fer perdre al camp catata poc méa 
© menys Mi població que acava de recuperar manses a reufòrta econòmica que to 
pmemSL' (T, VtOAL, t s m p. 200» 

Només una puntuaMtzactó a to tesis encertada dat professor Vidal: rhemorragia 
no s'inoa ami» to itl loxera, sinó amb ta crisi de malvenda qua to precedí Lat 
paraules de Cálcale* da l'Espluga da Francolí (Conca da Barberà), Pau Farré, 
pronunciades *n to satiiéptotiarto dat t i d ^ 

v la consecuencia da lodo eee.lo as asi niem© to emigración forzosa da estos 
vadnos i ©tree puentes en busca da trabajo para procurarse al neotaarte sustento 
( ) que desde ta faena da ta formación del censo da 1887 (3 964 habitants) Han 
levantado su domfcNo, y han emigrado ski levantarlo, asefende a 725". 

El cens real, segons ralcatde, as da 3 214 habitants, descomptant ato emigrants I 
ato 115 que viuen a l'extraradi El cans da 1897 dóna to xifra de 3 752, és a dir, una 
4em¡ntieie da 212 habitants Com s ' i ^ i a ? Ls psssMtot €um reoresa posterior 
a I'any 1892 «esvaneix davant l'evidència dels estralls de to fü toxera, a partir de 
1893, i la informació que quantifica l'emigració eopfuguina entra 1885 l 1904 en 
1 S00vel» ("Et FRANCOU", 30-WMS21) L'aspacatio més ptousUe ens W#re« 
el mpteix atcJde quan constato una emigrado de tol 'sin levantar domed»" 
Serveai, tambe, aquest exemple par a palesar tos insuficiències de tos fonts 
cernáis i, de retop, to magnitud emigratoria superior a la Meada par aquest Vpm 
da torta. 

Si ranàlsf quantitativa de rèxode rural és prou enrevesada, lanàhsi quaiitatrva 
encara ho és més. CM emigrava? Cap a on? Com? Per qué? Comencem per to 
darrera interrogació Els motius principats de rèxode rural són d ordre 
econòmic.incioent dins d'aquest concepte tos raons matrimonials, i van das da to 
desesperació provocada per to misèria fins a les ànsies de far diners dels sectors 
benestants a ciutat o ultramar, tot pastant per to necessitat d'obrir nous mercats 
pels negccis familiars o l'aprenentatge d'un ofici 

Els primers en tocar el dos massivament dat mon rural no foren pas ais pagesos, 
a tot estirat emigraren els jornalers 
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sense M m més o menys fixa, mió els menestrals vinculats a r elaboració i 
comerdaliatzació da la produció agrari» I, moR especialment, del $4«tor vajvinicoto. 
La crisi dt mah<ontto (íel vi deixà immediatamení sense feina a tot un seguit de 
menestrals, com ara els botar*, l a crisi vinícola, fins i tot, afectà al creixement de 
Reus, el centre neuràlgic de la comercialització agrària i la segona ciutat dat 
Principal a començaments del Hou-mm amb 2§.171 habitants. 

Els efectes de la crisi es deixaren sentir mol abans en els comerços, ato oficis i 
les petites manufactures locals. Els pagesos resistiren lat penúries molt mes temps 
amb l'esperança de que ban aviat acabaria l'època da las vaques magres 
Tanmateix, quan •adonaren qua to quaresma no s acabava mai I cansats de treure 
el Sant Grist gros peto carrers tense que ni el temps, ni ato amos canviessin, mots 
decidiren seguir ei ert de: "carretera i manta* De fat, to construccie de tos 
carreteres I, sobretot, de la xarxa tenia, serví par a buidar tos zones rurals Is 
mercaderia més important que durant aquests anys s'exportà del camp per 
ferrocarril fou, sens dubtes, la gent. Els vaixells a vapor escursanen tos distàncies 
intercontinentals i, per tant, facilitarien així mateo, l'emigraao ai centre i el sud del 
continent americà i, sobretot, a la colònia espanyola de Cuba (3) 

La quantrficació de remigraaó catalana d'ultramar és un aftre atzucac i nom la 
Calcuta entre el setanta-cinc ml i cent mi persones Una xlra important pero, 
comparant-la amb la majoria de països europeus, modesta L'emigració compleix 
dues funcions econòmiques primordials una directa, la reducció de la poblado a 
mantenir front la manca de recursos i una d indirecta, t'ajuda econòmica dato 
emigrants a tos famílies per a superar to crisi La contribució económica dels 
emigrants mstaiiats a Amèrica, per via particular o conectiva a través 
d associacions especAques creades al voltant de to comunitat d'ongen. permetrà 
trempelar to crisi econòmica famstor i millorar ets seveis públics dato pobles rurali 
!4) La figura de nndiano* esdevindrà un mite vivent a cada poble L expressió de 
tenir <n oncle a America substituirà a la tradicional figura del padrí 

El gruix dels emigrants era constituí pm to població més jove i, par tant, 
potencialment més activa pel treball i la procreació San aviat, també, començare.i 
a escassejar a rtots pobles tos notos, car aquestes eren enviades o marxaven 
voluntàriament a to ciutat per a servir de minyones a tos cases dels propietaris o de 
to nova burgesia emergent. La poblado femenina, però, també era demandada par 
a treballar en to Jtoreixint indústria tèxtil o an d'altres oficis, que anaven des de tos 
famoses modistes fins a, les no menys famoses, prostitutes Així, almenys, ho 
afirmava l'inspector d emigració, Ramon Bultfn, en l'informe redactat l'any 1911 
sobre remirado de to Conca de Tremp. 
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"Efecte lie todo esto y « i t la impost*!*} material da encontrar ya medios de 
vida en to Conca de Tremp, to mayoría d i sus habitantes, casi todos aquellos que 
aún a¡¡¡ se encuentran en condoorws da luchar por to vWa, van optando por 
emprar, hx»éndo»o cade vez en prepongan más créeteme y alarmante Unos se 
marchan a América, otros a Francia, y tos mozas jóvenes suelen trasladarse en 
general a Barcelona y a otras capitales con objeto da ponerse a servir (an al caso 
más ventajoso), puesto que, según oí a vanas personas de to comarca, muchas 
jóvenes de ata han servido para ir a aumentar a) contingente de mujeres en tos 
casas de tonocMo de tos dudadas". (5) 

Q matea inspector, en un Merme modèlic adreçat al president del "Consejo 
Superior de Err»gración*, ccnlntjeva relatant el panorama amb tinta negra bo i 
manifestant que si no guiava más gu t era perquè no gaudia de m*jans o perqué 
s'havia esmicolat el miratge amerce 

"He podido informarme y cercioran» de que muchos de los que aún no han 
emigrado, no lo han hecho por carecer del dinero para el pasaje, y he podido 
también advent que lo que más ha eorttonide por este ano to iniciada despoblación 
de aqueta comarca han sido tos notfctos nada halagüeñas que de América este 
ano envían los aW ya emigrados, efecto de la escasez de tasajo c, e actualmente 
alta en la Argentina existe por la cons«ierabie parte de la cosecha que en aqueta 
nación este ano se ha perdido." 

El ramal immediat proposat per l'esmnrtat inspector, amb la finalitat de pallar la 
greu situació econòmica i aturar al despoblament, és el d'instal lar a Tremp un 
batató de feiérct segregant-lo de to dut* de Lleida L'inspector, al costat de raons 
de tpus econòmc, addue*. sense embus, motivacions de control social i pollic i 
«teològiques d'espanyolitzar al pas 

"Pues en primer lugar no parece prudente el que en toda to gran provincia de 
Lérida solo haya tuerza militar en Lérida y Seu d'Urgen, y tanto más no parece esto 
del todo lo razonable por cuanto además de tratarse de grandes regiones 
montañosas en tos cuates tarto muy con\ órnente que el ejército esparto' hiciese 
constantes actos de presencia y que por algunas de sus fuerzas fuesen bien 
conocidas y a menudo recortdas, aai inj igffrÉI a*t t f l M P acvfll extenso y 

aitwnamftfflares m mm Mam Pues meten aer, casi todos, o carlistas g 
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Tanmateix, poc» mesos després tot Monro era paper rnullat. F Is tècnics (furta 
companyia anomenada *Bm Irrigation and power Corrçjany Lirrtfed^ domiciaíada 
a Toronto, I coneguda popularment com l a Canadenca", començaven a 
escorcoter ei congost de Sustemt l, ben aviat, sortí el sot o, mes exactament, es 
féu to hm. Ara. ta geni girava cua, hom calcula que durant tot obrat de 
l'embassament Tremp assoli ta xlra de sis mil habitants, s'obririen setanta 
estabSments comercials nous, ets lloguers ultrapassen et 100%, ets rata drtngen 
per tos .avemes, cafès i prostfeute Comptat i debatut, tot relacions •conòrtiqua· i 
socials capitalistes havien esclatat com una bomba al bel mig da ta comarca. 
Tremp esdevenia un bam de Barcelona 

Reprenguem, però, el f i de rèxode rural Josep Elias De Molins, dat de roptta 
del cato'tisme social, apunta, a començaments dais anys d*u, rabsenttsme dels 
propietaris i ta 'urbeomama* com tos causat prmcpals del despoblament del camp: 

"En el problema ds to deserción de tos campos Muyen múltiples (adores socales 
y económicos propios de cada época, de cada raza o nación, y aun tos 
psicológicos o Mviduatos, Los principales derivan de to profunda 'ransformaoon 
que han sufrido tos cosas con ai desarrollo industrial y to facilidad, rapidez, 
baratura ds tos transportes de productos y da la comunicación da tos hombres con 
tos viajes y el servicio militar, y de tot ideas por medio d§ to prensa (...) 

También ejerce poderoso influjo en la mujer rural el atractivo que tienen tas 
grandes ciudades con su movimiento, luto, diversiones, y tos ensueños e ilusiones 
que tona to imaginación La soledad, to vida senzilla del campo, no resiste para 
muchos esttus la comparación con al bullicio de tos ciudades*. (JE. DE MOLINS, 
1912f?),pp,7§-77) 

425 



Josep EMM De H U M no Manta an» • la nteafca del tempi perdut, ni dibuixa 
ww imatge bucólica del camp català, ant ai contrari, posa al dt a ñM quan 
responsabilitza de réxode rural al manleniment <f* racncultura tradicional l al 
sistema patriarcal La seva proposta anirà an ta corda da la burgesia reformista, 
qua Impregnara al inovlmenf da Mi Mancomuntat, en les seves pròpies paraules: 

"El poderoso talismán que ha da ©tour al mtooro de retener a loa obreros y obreras 
agrícolas, at industrializar cada dia mat ta agricultura*. (Idem, pp. SMS) 

La finalitat da lettudi da Josep Eh» Da Mo*« és la de reintegrar a la vida rural 
a les donas, ti mat no aturar la seva errtgració, par tal d'evitar ta seva corrupció 
malarial i moral a ta out* i assegurar el f u t u r e 

"La mtaion as mis trascendental porque no ta trata teto da ta vida material, sino de 
aviar la caída da ta mujer qua ta encuentra an Barcelona anta la horrible 
necesidad y ta tentación Reintegrar al campo a muchas mujeres o dirigir a él a 
otras, equivale a devolverles la salud del cuerpo y la del alma, y a la vez fomentar 
ta fatula agrícola' (idem, p. 86) 

De Motas proposa ta creaaó da las atoólas "ménagéres". a Imitació de tes 
eirstents a Bélgica, par a formar ta nova dona pagesa an ta perspectiva d'ajudar al 
mart an ta conducció da ("explotació i an al desenvolupament de tas petites 
mdústnes rurals De Mota, doncs, pregona ta 'modernització" de tas mestresses 
•ansa, paró, menystemnt ta formació religiosa i, menys, superar ta divisió sexual 
del treball 

"Ha de seguir inquebrantable ta enseñanza da los prirtcipjos religiosos, basa de ta 
lamia rural; poro son necesarios también otros conocimientos, por haber 
cambiado totalmente al pape4 económico de ta mujar; por virtud da ta aparición da 
la irxlustna rural y de los demás'adores modernos ( , 

La transformación de tas trptotactonss agrícolas ha de llevar» adamas, aparejada 
ta mejora en la vivienda y en ta aimentación. y no excluye tas diversiones honestas 
(...). 

Muy tajos y muy por wrtrJma de tos ridiculos clamores y extravagancias con que tas 
(embistas dasHentadns comprometen su propia causa (...) y saludan la aurora da 
una efcrfcarión an ta que ta mijar introducirá acaso lo qua mas falta a tos hombres 
y constituye la princtoal riqueza del corazón femenino: la dulaim, ta mtaartoofldta, la 
bondad, tas virtudes del amor" (Idem, pp n7,133-134) 
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El posícjonament de Josep E l » Dt Mofns obeeór a la necessitat de tallar 
Itientofragia efwto¿n©rto de' camp però neto, sens dubtes, dtl rebuig moral, més 
que econòmn;. cte tes condcons de vtía a Barcelona 

"Para apreciar las condiciones higiénicas del casco antiguo dt Bajetona, donde 
viven bacinadas numerosas lamias de obreros, basta recordar que existen 412 
callejuelas menores de seis metros de anchura. Este grupo dt la ciudad 
antigua.como se lee en el A » I ^ W «Ktariktim publicado por tf Ayuntamiento dt 
Barcelona en 1902. "está constituido por apiñadas manzanas, separadas por tan 
estrechos callejones, que con tos manos se tocan a los parámetros opuesto» délas 
catas. Esas fachadas, que sólo ven la luz solar momentáneamente y como por 
rara casu-J*"_d, se hallan enegreddas y presentan un aspecto loto ego y triste (...) 
« • puertas dt muchas casat apartat si permten el acceso a pertot at algún tonto 
¿besas y conducen a escalentes que de MI levan t i nombra, cuyos peldaños te 
.v*an descastados © cubiertos dt una espeta capa de barro endurecido (...) Las 
fachauas de te casas de tos estrechos cafejonts dan por si sote una pobre idea 
dt te condiciones samarlas, porque es df i d la renovación del atoe y se engendra 
el mettsme propio del hacinamiento" (ídem, pp 31-32) 

l'anuari estadístic de to cutat de Barcelona de l'any 1907 dona ¡a xlra de 
543 818 habitants, dato quals un 38,75% son considerats analfabets Els nascuts at 
Principat son 94 256 que representen el 17,3% del total i un terç dato analfabets 
L'ongen per provinces és, en «tres rodones, Tarragona, 35 500. Lleida, 24 000; i 
Girona i Barcelona amb 17 500 cada una. L'any 1900 dato 14000 morts 
comptabtlrtzats a la ciutat de Barcelona. 4 000 no havien arribat ato cinc anys. En 
aquesto maleaos anys, segons el doctor Rodríguez Méndez. 2 000 dones morien 
•nuaiment tsiques Aquest tou, si n-.és no, el preu que motto hagueren de pagar 
per tor cap a la torra de la gran promesa, al cap i casal d'una Catalunya 
trasbalsada, a to Barcelona pastada a sang i toc La resposta de tos neves victimes 
no es féu esperar i Barcelona esdevingué, atari mateix, l a Rosa de Fuego* de to 
violencia anarcosindicalista 

L emigració massiva a Barcelona, malgrat tos molèsties que generava, era una 
necessitat ineludible per to burgesia catalana Frederic Rahola ho escrivia, seme 
embuts, a tos planes de TA VEU DE CATALUNYA-(25-VI-1909) 

'...tormén Tenada immigratona que ve a accentuar: analfabetisme a Barcelona; és 
to massa rural impelida per to misèria agrària que s gita contra la ciutat, portantli a 
la vegada bens y mato, incultura y força, resistenc a y empenta (...) No'ns té que 
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espantar, y e i veurela ab símpala aqueixa immigració que w penetran! a la ciutat 
La tofmen la gent de Mi feina dura i pesada, els manobres, els que s'emmoWen ais 
ofcis met humas y ofereaen bracos per rengrandiment de la cvtat y de rudutM*. 

La mm burgesia agrària coincicHa. així mateu, «e» fa nactsaijl de rtfiipicló» tn 
els efectes beneficiosos que aquesta comportava al seleccionar els met torts i fer 
tora els més febles 

"...OM rotar que la misèria, indK wimtnt considerada (almenys nosaltres r»o 
entenem ¿ixis) no es pas culpa dt *t societat La misèria d'una familia, de mobca 
famlies, M deures al mal cap, a "A ganduleria, a resperit dt vagavondatge. a 
causes pslcstdgiqti·· més que a causes socials (...) L emigració, dones, baix, 
aquest punt de vista ét benefactora, oxigenadora d'energies »" ("LA CONCA DE 
BMmZMT, 9 -¥-1914) 
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Josep A. Vandeiós començava el M U tamo* estudi «del qual 1 nent martfevat el 
Hot d'aquest apariat- amb tina trae que resumia prcu bé «I M U pensament: *B 
nombre sempre ha constituït una loica". Calatanya, segons Vandellòs, havia exerc* 
una influència pellica 1 cultural • Europa quan tf M U nud demogràfic era. 
comparativament, important La g e * rapasentava, done», t i factor primordial de la 
riquesa l poder efuna nadé. Una concepció, per afta banda, compartida m ato 
anys tersa per to majoria de regime potties, des dels nazi-feix totes fins els Mberals 
lot passant per to pàtria del» trebaladors del món, la Urss. La matança del 
i i l 4 - t t i s era a prop i encera ho era mi» el resagl de to seva repetició 

El creixement demogràfic ai Principat havia estat entre 1887 i 1930 de vora un 
müió de persone». Tanmateix, retirada et produïa a partir de la guerra europea del 
1914-1918 i lambada masstva, més de mig mm, denngrants La decadència de 
Catalunya, sempre segons Vándalos, era deguda a to reducció dràstica de la 
natalitat de to població auctòctona, de to raça catalana, diria ell qua provocava de 
retop to immigració a corre-curia. Invasió, dito el, deis anomenats "murciano»* La 
població no nascuda al Principat l'any 1887 representava el 1,25% i rany 1930 el 
18.26% (8). L'empenta biològica catalana s'havia estroncat al volant dato anys 
vuitanta tot coincidint amb l'inici de tos grans transformacions contemporànies 

"Així. doncs, des de l'angle demogràfic, el segle MX presenta al nostre país dos 
aiguavessos ben marcats d*un costat, una arrencada sensacional que el porta al 
bel cim de to seva potencialitat biológica autòctona -autóctona parqué fou 
comportada per catalans exclusivament- Aquest fet s'esdevé, cronològicament, 
vers 1880, uns vint anys després d'ésser aconseguida to màxima natalitat i rany en 
qué s'intcià una disminució notable de to fertrtitat catalana. Oes d'ara hem de 
redamar r atenció generat del lector sobre to importància excepcional d aquesta 
generació en fa història contemporània del pafs. fou to generació de to vera 
Renaixença molsuda, entusiasta I eneèrgíca La de mossèn Jacint Verdaguer, per 
erttendrens". (J. VICENS, 1158,p.8) 

La immigració, però, es concentrà a to cariat de Barcelona i a to seva conurbació 
urbana. La presència d'immigrats, el 1930, a tos províncies de Girona, Lleida i 
Tarragona, oscil·lava entre el 4-8% de to població total I, a tos zones rurals, era 
pràcticament nul. la Per un altre costat, remigració rural a to ciutat de Barcelona 
continuava tot i que amb una intensitat menor. L'any 1920 son 136 240 barcelonins 
nascuts a la resta del Principat i el 1930 la x«ra passava a 192 226. 
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Tfeodt rural d'aquest period* l i unes característiques qualitatives oferents; ja no 
es tracta cremigrant* que fugen de ta tam, «no de gent més drversilcada I 
quaWteacta que et re* nou* horitzons 1 rebutja les feints mis dure*, que quedat. 
reservades als 'aires catalans" (T VIDAL, 1979, p 200) 

B fenomen social, cultural I ideològic, del* 'aires Catalans" donart peu a ta tesi, 
gairebé compartida dea da M a t les òptiques polques, dtoentSicar ralau 
irnmigratori amb rorigen I desenvolupament del moviment anarcosindicalista. 
Joaquim Maurin ho «xpre«?sara atad, en Mi data primerenca da 1S28,: 

"El lerrouxisme fou si Moni da la petita burgesia espanyola a Catalunya Eto 
andalusos, extremenys, yalscs, ale, arrSwven • Barcelona i conquistaren la 
outat Eli catalans form posats an minofia L'anarquisme ha estat exactament t l 
matea, en el camp obrer: al domini da rorganiteació proletaria da Catalunya pels 
forasters (...) 

Aquesta immigració d'obrers no qualificats ha estat el que principalment ha produí 
l'anarquisme a Barcelona L'ascens de ranarcosindicalisme a i^rtfr da 191? es 
degut principalment a l'afluència da peonatge a Barcelona, atret par ta prosperitat 
industrial" (TORNlCr, 7-V1M92Í. C<at ptf Josep TERMES, 1982. pp. 25-2S) 

Gabriel Alomar, de ta Unió Soctalsta da Catalunya, seguia 1 per randa el 
plantejament de Maurln: 

"Catalunya is país tfimmigració proletària Mols d' aquests grups de treballadors 
manquen del sentit de cortnufaí i d'arrelament amb ta terra, és a dir, de ciutadania 
A M ha florí en ideats massa simplistes i primaris, ta formula cabdal dels quals tou 
l'anarquisme 

("JUSTICIA SOCIAL", S-VHMS31» Crtat per Josep TERMES, 1982, p. 27) 

Pocs oles després, el 1S d'agost de 1991, Pau Via continuava ta corda amb 
rarfde publicat a "LA PUBLICITAT i tlotat "SWicaisme i Revoiuoo" 

"Els capitostos sindicalistes recolzen ta st va acció en una massa amorfa immigrant 
no adaptada al nostre ambient encara" 

Vándalos Na mes prim i identifica radnesü dels immigrants a ranarquisme al 
rebuig de ta cultura pagesa, majoritària entre els nous vmguts.a la societat 
urbana-industrial 
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"Ja fa alguns anys qu« hem expotat l« nostra «íea qu« ei motiu de revoca d« mo«s 
inmigran» i d» Hm adhesió a l'anarquisme ara degut ais efectes tfaquella reacció 
oel camperc. davant to civilització ciutadana* (dia! per j . TERMES, n u , p, 3fl) 

Lobservacíi de VandafJs ens sembla preu encegada, tol i que caldria fer jr. 
parell de matitzacjons primera, l'ana/oosindicateme terna arrets ben tondet en to 
nostra cultura potlica i sindical own |a ho han palesat, entre d'altre». Manuel 
ftmmttè* l Josep Termes, segona, cal dierenciar entre l'arwquisme bakuninfeta de 
concepció pre-industhal, basat en als pagesos I eis menestrals, i 
ranarrosinrjcalisme. de concepció urbana-industnal, afermat par un proletariat 
preocupat peto <Js*equ*jrto socials provocats par to industriaiteació i de pràctica 
inequívocament sindicai-rervindicativa Ert aquest sentí, observarà, acuradament, 
fialaet VïrJefla, aleshores dMgent dat Psoe, a to revista 1EV1ATAN" (febrer. 1935) 

f i t © nos explica per qué, una vu raafcada to escisión de tot frentistas de la CNT. 
se habla an toa Sindicatos da OpesiciÉn cas» exclusivamente al catalán, y en tos de 
to Cnt preferentemente «#l castelano" (citat per J TERMES, p. 30) 

Ets trent«tes* eren la part del moviment anarcosindicaJista mis ligada al món 
urbà-industrial, i ai moviment cooperatiu, paré tambe, ho avancem, to majoria dato 
dirigents da rarfcc^Mcafsrnt agrari arrelat entre ato paito prepto*irtt del Camp 
de Tarragona 

A partir de to guerra europea de 1114-1910 as produeix una onada emigratoria 
adreçada at lid) francès pel lal de substituir to manca de braços ongmada pal 
confíete bene Una emigració temporal com en el cas da to verema, qua sovmt at 
transformarà an definitiva Així matera. qualitativament, podríem afegir rermgraoó al 
Midi francès dun bon grapat de joves qua rebutjaven «arvir al Rai art to guerra 
cotorwal africana 

Jaume Maspons i Camarasa, secretan da l'institut Agrícola Catato de Sant isrire, 
posarà et ert tt cal sobra to despoblado dat camp an una ponència presentada en 
el Curs internacional tf Agrculura. celebrat a Barcelona rany 1929 i organitzat par 
riacsi Maspons, que d'agneutura en sap un mu, comença to seva intervenció 
diferenciant to pèrdua percentual, mea que en torrttes absoluts, de to població rural 
i to falsa equivalència entre població activa agrària I producció agrícola (7) Las 
cautas de rèxode rural, segons Maspons, són al manor rendiment del capital del 
capítol i el treball del món rural raspéela al món urbà-mdustnal, el caràcter onerós 
del mas, to manca de vigilància pública dato conreus, raïllament del mas I <*» tos 
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comunitats rurals, les cBficuttats i deficiències de l'ensenyamert. hi migrada 
electrificació, ta insuficiència de la vida social, de les diversion*: respon, i el règim 
de la propietat i contractual 

Els propietaris agrícoles, preocupats per r èxode rural I esperonats per i ts Icons 
rebudes, constituïren ta 'Junta de Reintegración al Campo". Pere Segarra, 'Anteo*, 
Itíeototeg de l'anarcosindicalisme agrari, els respongué det de tas planes de 
-SOLIDARIDAD OBRERA" (2-IX-1930) 

"Si los campesinos van abandonando tas tierras que tos vio nacer, et debido al 
hambre que tes tómete un jornal insuficiente, y unas condiciones de arrendamiento 
de tierras completamente Mames (...) Es por eso, por hambre, que el campesino 
huye hacia la ciudad con la esperarla de un Jornal que le permea comer a él y a 
tas suyos. Si t e quiera d9 verdad la reintegración en el campo, trátese al 
campesino como un ser humano y no como ahora, igual a una bestia de labor". 

Maspons, com Vandellòs, parta de Catalunya com un poble decadent, però 

posant l'accent en fabandonament dels masos, el bressol de ta familia catalana. 

"La vida ciudadana, en todos sus aspectos, está influida y mateada por la vida 
rural Con todo y la potencialidad industrial y mercantil de Cataluña, la Agricultura, y 
con ella sus M a s m su familia rural, (comprendiéndose muchas veces en la misma 
la del colono, asi como tas moros de labranza y encargados del ganado), sus 
instituciones JurirJcas, sus costumbres y aun el volumen de su real producción y 
nqueza, adquieren especial relieve y se destacan entre todas las manifestaciones 
vitales del país ( ) 

Repitámoslo en Cataluña todo el ambiefie ciudadano está impregnado de 
furaiismo. atrayendo todas las simpatías y mereciendo tos hombres y tas 
instituciones rurales la más ala consideración secar (J MASPONS. pp. 85-87) 

L'èxode rural tomà a intens»car-se a ta dècada dels anys trema i configura, Ja 
amb daretat, el profund desequilibri terrtonal amb la macrocefàlia de ta conurbacto 
barcelonina, en ta qual N viuen 1 360 000 habitants, gairebé el 50% de la població 
Amatent al cens de 1930, ta ciutat de Barcelona representa un terç de la població i 
les ciutats de més de 20 000 habitants apleguen ta meitat de la població de 
Catalunya. Barcelona, doncs, esdevé un cap massa gros per un cos tan petit, 
d aquí que Vandellòs suggereixi el plantejament poltíc, si més no de cultura 
catataría, dels Països Catatare i, més enfca, de ta Corona d'Aragó, amb la finalitat 
de proporcionar el cos amb el cap. Barcelona, de fet, exercia de centra cTatraecfó 

432 



en el 

1923-1936 

1. 
2. Sftlva 
3. Otoñe 
4. ftaix Ebre 
5. Noguera 
S. Garrotxa 
7. Vallès Orier íal 
8. Ripollès 
i . Urgell 

10. Pallars Sobirà 
it. Montsià 
t2. Vallès Occident**! 
13. Segrià 
14. Berguedà 
15. Segarra 
16. Garrigues 
17. Garraf 
19. w#^€S 
19. Alt Urgell 
20. Ribera d*Ebre 
21. Cerdanya 
22. Baix Llobregat 

Catalunya, creix, natural 

23. 
24. 
25. 
26 
27. 
28. 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Crelxsment natural lero 

Conca de Barberà 
Maresme 
Terra Alta 
Pallars Jussà 
Barcelonès 
Anoia 
Alt Penedia 
Gironès 
Baix Penedès 
Alt Empordà 
Vall d'Aran 
B*ix Camp 
Alt Camp 
Baix Empordà 

9,4 
U 
12 
§,7 
6.3 
6.3 
63 
62 
6,0 
#4f 

5.7 
53 
5.2 
4,7 
4,7 
4,7 
4,5 
42 
4,1 
4.0 
4.0 
33 

3,8 

3,5 
3,4 
3,3 
33 
32 
3.1 
2.8 
2,7 
22 
2,1 
1J 
1,4 
1.1 
0.8 
0.5 
0,1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Baix Ltobreçst 
Barcelonès 
Vallès Occidental 
Bages 
Garraf 

Catalunya, creix, migratori 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Vallès Oriental 
Maréame 
Gironès 
Berguedà 
Anoia 

Creixement migratori zero 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26 
27. 
28. 
29. 
30 
31. 
32 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Osona 
Alt Penedits 
Tarragonès 
Ripollès 
Solsonès 
Cerdanya 
Montsià 
Segarra 
Baix Eire 
Alt Empordà 
Baix Penades 
Conca de Barber* 
Alt Camp 
Pallars Jussà 
Baix Empordà 
Alt Urgell 
Selva 
Baix Camp 
Ribera d'Ebre 
Urgell 
Segrià 
Garrotxa 
Terra Alta 
Vall d'Aran 
Garrigues 
Priorat 
Noguer* 
Pallars Scbirà 

12.5 
18.8 
13.9 
11J 
10.2 

7J 

7.5 
6.4 
62 
43 
03 

-0 .1 
- 0 J 
-0 .6 
-1 .5 
- 2 3 
- 2 3 
-3.4 
- 3 3 
-3 .6 
-4 .1 
-4.4 
- 4 3 
-4 .7 
-4,7 
- 4 J 
-4 .8 
-4 ,9 
-5.4 
-6.2 
_ § 3 
- 6 3 
-72 
-7.6 
-7.6 
-7 ,9 
- 8 3 

- 1 0 J 
-11.1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Baix Llobregat 
Barcelonès 
Vallès Occidental 
Bages 
Garraf 
VaMès Oriental 

Catalunya, Creix total 

7, 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Maresme 
Berguedà 
Gironès 
Solsonès 
Osona 
Ripollès 
Anoia 
Baix Ebre 

tarragonès 
Alt Penedès 
Montsià 
Selva 
Cerdanya 
Segarra 

Creixement total zero 

21. 
22 
23. 
24 
25 
26. 
27. 
28. 
29. 
30 
31. 
32. 
33. 
34 
35. 
36. 
37. 
38. 

Urgell 
Alt Urgell 
Garrotxa 
Conca de Barberà 
Pallars Jussà 
Segrià 
Ribera d'Ebre 
Alt Empordà 
Baix Penedès 
Garrigues 
Alt Camp 
Baix Empordà 
Terra Alta 
Baix Camp 
Noguera 
Pallars Sobirà 
Vall d'Aran 
Priorat 

26.4 
2 U 
19.2 
16.0 
14,7 
13J 

t u 

f.7 
92 
6,4 
7,1 
7.1 
4.7 
33 
3,1 

2.9 
2.4 
23 
23 
13 
13 

-0.5 
-0,7 
- 0 3 
-1,1 
-1,5 
-1.7 
-22 
-22 
- 2 3 
- 3 3 
- 3 3 
-4,3 
- 4 3 
- 4 3 
-4,6 
- 5 3 
- 6 3 
-8.4 
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m teta ta costa m levant,, afmenys flnt Mnuta, I de ta rego aragonesa. I» en bon* 
*PW^SPIiW5BI(> %PwSJMiWÉHNSJS»tHi (SSPPWItf ^P*e jR ipw^# w i ^p^^^^^W^l f f ^p^P * • • M S f ^ ^ R ™»^Mp^^BPwV^i^v* ^^*^ie^iS^ SBHI ejSSWflipji esa| 

w * WPWíWP^hWiW^P^iP^PI %IWP Ï I W B P % W B M W ^ * WW ™ ^Sp?* ^PW"^fc|MBSWÏBS WVP ̂ P^P'·WieWWP* Wl^^^S ^ ( ^ W ^^^^wee^we* *WeP* 

"Esta també comprovat qua l i natalitat es Wertor • les ciutats que ai amp, 
sobretot quan tes cwtat» «on molt Qrans i, almenys en un primer temps de ràptd 
creixement, Ml morta«at es més elevada (...) 

Els inconvenients que pugui tenir per un país ."existència duna gran ciutat sote 
poden ésser compensat» par una rjobtació rural, nombrosa I sana, ne amenaçada, 
com te és a Catalunya, de quedar aviat « i rmnona respecte de la població 
urbana' (JA VANDELLÒS, 1935(a), pp. 210-213) 

La natalitat a les /ones rurals, tanmateix, era prou rrvoesta, un 18.5 per mi front 
el 17,8 per mil de la ciutat de Barcelona, i els canvis en I estructura de propietat, ta 
consolkJacHj de ta petita exptotaaó, pregonada pm alguns com un estímul al 
creixement demògraf*, havien estat endebades 

"Hi ha qui creta que si es facüava ta transformació dels rabassaires en propietaris, 
augmentaria ta proMdat dels nostres pagesos però. en ei curt espai de temps que 
ha durat el mancament als contractes anteriors, no s'ha vtat precisament aquel 
resultat ni s'hauria vist malhauradament en el futur*, (Idem, pp. 195-196) 

La cultura urbana havia penetrat amb torça al món rural català i, sobretot, a tat 
seves organisations sindicals 1 polítiques d esquerres Per and, ei decebut 
Vandellòs proposava, tente embuts una ofensiva ideotogca-religiosa I una 
Wervtncíó decidida dots podem púbics. A Italia. Mussolini, ho estava probant 

"Hem v«t que la causa prmopal de ta nostra decadència demogràfica era ta 
limitació voluntària dels neixements i conta aquesta voluntat de restricció és mod 
difícil de lluitar Cauria intentar ta realització duna campanya en què sajuntessin 
els sentiments religiós, moral i p3triótc, ta qual hauria d'ésser portada amb gran 
consciència i intensitat, sobretot «ntra ta gent /ove. no contaminada encara pel 
sentiment egoista que es deixa sentir mat fortament quan s'ha entrat de ple en a! 
combat per u vida ( ) 

Sempre que l'interès particular s'oposa a rateres general ha de venir l'Estat a 
vetllar pel darrer i imposar, en ta mesura possfcie. el seu punt de vists que creu 
més convenient par tat generacions futures*. (Mem, pp. 224-225) 

Ei problema, però, ora quo tas causes de rèxode rural, esmentades por 
Maspons, continuaven agreujant-se i tas sums de * ciutat cegaven, carta cop amb 
mes força, eta pagesos. La soluoó, tal com maktedaven gem com Pere Segarra, 
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M I I t d i portar ig "civilització urbana- • electricitat, maquinària, v.,™.,-. 
dfcMtomw al camp En M m paraules, convertir tota Catalunya en una gran 
ciutat 
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El créeteme* demogràfic caíala sestronca 011936 Catalunya havia perdut la 
guana, to revolució s "havia fat tenedJaa, 1 era un poble vençut i ocupat. El cena de 
1940, de poca Habitat, només dona una pèrdua de 30 000 habitants respecte ai 
cens elaborat per la Generalitat l'any 1936 L'anàlisi quantitativa de las pèrdues 
demogràfiques derivades del conflicte bite i to repressió franquista, aneara resta 
per fer (8). 

La postguerra implicà, mat que un retorn at camp, un fre a rearada M I L 
L increment de 450 000 habitants, entra 1930 i 1950, es concentra en un 10% a ta 
ciutat de Barcelona i er deu en un 77% al contingent immigrant El parèntesi es 
tanca ad anys cinquanta I, com si s obris una ampota de cava, tos cotas 
s'acceleraren vertiginosament Dels 3 240 313 habitants del 1950 at pasta alt 
5663125 censáis el 1975 Els 2 422 812 habitants de més suposen un 75% 
d'increment, amb un prormg anual del 22 per mf Ei creixement espectacular 
d'aquest període es fonamenta, essencialment, en rarribada massiva d'immigrants 
(1 393 052) més que en el creixement natural de to població (1 029 760) La meitat 
dels nou vinguts ho fan a la dècada dels anys seixanta L any 1970, ei 37,69% dato 
habitants no havien nascut al Principat Ara, perd, ets andalusos son to component 
majoritària dato immigrats amb 840 206 persones, és a dir, el 42% dato nascuts 
fon de Catalunya i ei 16,45% de to pobiaoú total cansada 

La taula de to naturalesa dels habitants de tos comarques de Catalunya de l'any 
1970 patosa la concentració dels immigrants a l'Area Metropolitana de Barcelona, 
en to qual to població no nascuda a Catalunya oscrt la antra ei 37,63%, del 
Maresme, ta ai 53.82%, del Bate Llobregat Anr al contrari, les comarque* rurals 
presenten tos taxes de població autòctona més elevades Al costal d'això, la taula 
ans dóna to xlra del 21% de persones, nascudes a Catalunya, qua han canviat da 
domicili El moviment migratori Mem, doncs, és força Mans, p que, només 
considerant to població autòctona, significa que un de cada tres catalans havia 
tocat el dos del seu poble 

A partir deto anys cinquanta i, sobretot, en to dècada dels seixanta, to població 
català'» as polaritza al voltant de to conurbació barcelonina i tos noves àreas 
metropoHtanes del Camp de Tarragona (el triangle Tanagona-Reus-Valls, amb 
l'afegitó de vllaseca-Satou 1 Cambrils) 1 del Gironès Costa Brava. El creixement 
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S, I r U É * Occidental 
4 Cerdanya 
S. Tarragona» 
6. Maresma 
•P * ^^P^ü^ajn 

8. Girones 

• • 6 - f * -

Catalunya 

I t . t fewtonii 
I t . I N I M i 
12. Alt Empordà 
•<»F* t^iBpivt' iVBI 

14. Bau Empordà 
IS. Bages 
15 I É I Camp 
17. Selva 
H AJt Urgell 
19. latai Peneoes 
81. Patiart Jussà 
11. Otoña 
22 Vall d A/an 
23. Segrià 
24. Garrotxa 
25 AJt Panadas 
26 Alt Camp 
27 Pallar» Sobirà 
28 Segarra 
21. S@la©«#» 
30 Noguera 
11. Urgell 
22. PTMXBI 

33 Conca de Barberà 
24. Ribera 
35 Montsià 
36 tais Ebre 
37. Garrigues 
36. Terra Alta 

t IJS 
32,13 
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ttMmmJBfSm 

*aMPï*%P> 

4041 

41,47 

42,11 
42Jt 
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45 65 
4SJ7 
46 06 
49.14 
4944 
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5M3 
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SIJ7 
54,73 
55 14 
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17J4 
70,62 
74,11 
79 J f 

1. 
2. 
3 
4. 
5 
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7 
6 
9 
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I t . 
11. 
12 
13 
14 
IS 
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11 
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20 
21 
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26 
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29 
30 
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37 
M. 
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Montsià 
Garraf 
Garrees 
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Tarragona» 
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Segrià 
•ate Penedès 
C o n n é» Sacarà 
Alt Camp 
Ait Penarte» 
Bagas 
Baix Llobregat 
Bail Camp 
Veiés Onamai 
Priorat 
Noouer» 
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Urgell 
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Alt Empordà 
Pallar» Sobirà 
Solsonès 
Cerdanya 
Pallar» Jussà 
Ripollès 
Osona 
Segarra 
Berguedà 
Garret» 
Alt Urgell 
Gironès 

tre 
jnya 

f4jN 
14,14 

16»?4 

1931 
IwJaMI 

11 .13 
2141 
2147 

21,90 

22.1t 
23,1t 
23 53 
2427 
24J§ 
26J4 
26,11 

mm 
2TJS 
21.» 
26,14 
28 92 
3134 
1#W#ÍlP<Ír 

31,05 
3t.11 
3194 
33.66 
34 J » 
^S^JKM 

36*1* 
36.71 

3741 
7,41 

JwJPw 
l i V i í l V 

39.32 

% nascuts • Catalunya 

». 
2 
3 
4. 

s. 
6 

Baia Llobregat 
Valle» Occidental 
Barcelona» 
Tarragona» 
Garraf 
Valiè» Oriental 

Catalunya 

7. 
1. 
t . 

l i . 
11. 
12 
13. 
14 
15. 
16. 
1?. 
I t 
f i 
2». 
21. 
22. 
23 
24 
» . 
26 
27. 
28 
2t 
36. 
31. 
32. 
33 
34. 
33. 
31. 
37. 
at. 

Maresme 
Bati Penede» 
Anota 
Bagas 
Vall d Aran 
Baut Camp 
Cerdanya 
Segrià 
Ban EmporiA 
All Empordà 
Se' va 
Alt Penedès 
Ait Camp 
Gironès 
Ripotta* 
Berguedà 
Pallars Jussà 
Osona 
Alt Urgell 
Noguera 
Montsià 
iièera 
Conca de Barberà 
Paliar» Sobirà 
Baix Ebre 
Priorat 
Solsonès 
Urgell 
Garrotxa 
Segarra 
Terra Alta 
Garrigues 

48 18 
55#f « 
56,59 
59 65 
59.72 
60.C-J 

62JI 

•2J7 
WmJmt, 

70.83 
7§J6 
71J2 
71,76 
72 J§ 
72.17 
74 06 
74 86 
7i.4f 
71.40 
7747 
79.01 
71JS 
vw JPP 

«.53 
mm 
a f l flft 

64.01 
64.M 
WM ,3w 

amtW& 

65.46 
66.46 
86.94 
86 80 
89 02 
19,13 
89 38 
83#*W 
93.S2 

% 
nascuts 
fera de 

Catalunya 

53.82 
46 88 

4341 
40 JS 
40 JW 
39 J 7 

37 69 

37.63 
30.06 
29 J 7 
29.64 

28.66 

2 1 2 
27 80 
27J3 
2SJ2 
25,14 

24J2 
23.60 
22 X» 
MM 
21.45 

19*1 
1947 
17.11 
16.12 
15.14 
15,92 
15.46 
15 W 
14J2 

13J2 
13.06 
11J0 
10 96 
10J7 
10.62 
1.60 
6,41 

iae * M m cans 4t rtW n u l l . 
s* <M ee» 

http://22.1t
http://3t.11


j# t*jèóvn*t ó* móo rvr* No hi ha voU d» tul «fe 

Hum c i p i » 1990 I 9 6 0 

F ina m 2 .000 l i . 586.496 <18,1X> 366 .204 <14,3X1 

to 2 .000 a 9 . 0 0 0 h. 333.387 <10,36X) 3 8 9 . 6 4 1 (9,9%) 

to 3 .000 • 10.000 h. 236.783 I7»92X» 323 .133 C8,2X> 

De • * • d« 10.000 h. 2 .061 .475 163.6211 2 . 6 4 6 . 9 9 1 167.411 

3 .240 .313 <10OX) 3 . 9 2 3 . 8 7 1 1100X1 

# FM: J. K3LESES. 1MB. p. 7 

Muní et pi» 1981 1990/1981 

finu * 2.000 h. 396.944 <6,6%> ~i89.332(-32t31X» 

to 2.000 m S.OOO h. 403.291 I6,71i 47.734 (16,79%» 

to 5.000 m 10.000 h. 332.914 C5,S1> 76.129 f22,86Xi 

to a*s d« 10.0O0 h. 4.823.265 C81%> 2.761.790 (57,23%) 

5.956.414 (tOOXI 2.716.101 (45,39%í 

* Font Propia a parir de (es dades del Ctdc 

La polarització tm eHü, en lemes absoluts i percentuals total Let cwiats eníre 
2 000 i 10 000 habitants, malgrat créixer quantitativament, perden sis punts, és a 
dr passen del 18V lany 1950 11960 ai 12%, lany 1981 Els 935 mun»c*»s del 
1M1 et dMribtfwt. segons la pottaoo m dret, de la següent manera 677 fins a 
2 000 h. 130 m 2 000 a 5 000 h, 50 de 5 000 a 10 000 h, i 78 de mes de 10 000 
It Aquests darrere, amb el 4% de la superi toe, aplegaven al 81% de to poWactó, 
mentre et 19% restant ocupava el 96% del teriton 
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Aquesta anàlisi quantitativa a escato munidpaJ ens aproxima mol més a la 
magnitud del preces de polarització desfermat que no pat et marc comarcal 
Tanmateix, com podem comprovr an al mapa adjunt (a partir da lat dades da 
1975). al paràmetre comarcal és prou alliçonador. Vul dir. que al costat da ta 
macrocefàlia da la ciutat de Baicetona.ha tingut loe un procés d i macrocefalia 
comarcal, tal com ja suggeria Josep iglesias en el seu estudi totee ai 
comportament demogràfic dala anys cinquanta. Lat cáptale comarcals de lat 
zones rurals, moltes d'aquestes ctjtats WantUgat, s'han beneficiat també del 
despoblament dato nucMs mas petits Ras i cuit, demogràficament parlant, al 
Tarragonès ós Tarragona, al Baix Camp és Reus. l'A* Camp és VaUs, rAt Penedès 
és Vlafranca, al Bages és Manresa, al Gironès és Girona, o al Sagni és Lleida. A 
1st estirar, as produeixen ara binomis com en al cas de la Ribera d'Ebre, amb lat 
duet Mores I Ftot. o dat Garra!, amb VUanona i Sagas. 

El moviment migratori a escala provincial del període 1971-1975 continua 
palesant rabsorció de r mr*graaó da tora del Principat per part de la Provincia da 
Barcelona (ai 83. 13%). Aquesta mateixa demarcació manfetta ai moviment 
rtra-provinctal més elevat (80.14%). però una iwrtgraeió procedent da * resta de 
províncies relativament labia (52%) 

Malgrat lot, rermgraoó rural a las àrees urbanes és qualitativament mot 
important En aquest període aü protagonistes de l'emigració son els (ovas 
universitaris, tècmcs I professionals amb una oferta da treball limitada als seus 
pobles d'ongen El canvi as signrfcatiu as passa d'una emigració massrva, 
pnnapalmem en els anys cinquanta I seixanta, sense qualificació a una emigració 
qualitativa. a par* da lat darreries dats seu anta De fat. tf on no ni ha no pot rajar i 
el món rural estava aleshores prou start I, per un altre costat, la mi d'obra sansa 
qualificar era reemplaçada peto immigrants extranaconais Atol doncs, el món 
rur.il, entre 1950 i i960, perd. pomer, bona part de to seva població activa i. tot 
seguit, les millors energies creatrves del canvi generacftnal 

A to segona meitat de to dècada dats setanta es tanca el cicto demogràfic 
expansiu i comença un procés de desaceleraoó. fan pel que fa al creixement 
vegetatiu com al saldo migratori L'increment pottacional antra 1975 i 1981 és d'un 
5,5%, amb un creixement vegetatiu da 260 571 persones i m saldo migratori reduí 
a to xifra de 35 450 Fins i tot, dona comarques de rirttertor encara continuen 
pandan població, son: Els dos Pallars, La Cerdanya, El Ripollès, El Berguedà. El 
Sotoonès, La Segarra, Las Garrigues, La Noguera. La Conca de Barberà, El Priorat 
i to Terra Alt . Ans al contrari. El Vallès Occidental, El Barcelonès I El Baix 
Llobregat encara corünuen augmentant la seva població, al volant dats 50.000 
habitants (9) 
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TAULA M- Movimtm migratori a km quatrt provincias catátanos. Quinquenni H7M975 

I M M I G R A C I Ó 

A 6 C D l « A + i 4 C + 0 P G I + G 

De It pro- Da la pro- 0« to pro De it pro* De Catalunya Dt Catalu- De la rtsta Total 
u , vincia da viñeta de vfneia de vtrtcn de Inclosa Imrrn- nya immi- d Espanya immigració 

Otstmaciò Barcelona Tarragona Girona Ue.da practó intra- gració In- (exclosa municipal 
4. 

prov. Barcelona 
«rev Tarragona 
Prov. Girona 
prov Lleida 

Catalunya 

209.372 
5J7S 

233 J4S 

1.773 
14715 

571 

21472 

IJ77 
510 

27.123 
231 

34 141 

M 2 f 
2131 

§27 
10040 

21427 

provincial 

230051 
23J31 
34 360 
13.343 

300 MS 

terprov 

20 679 
1511 
7.237 
3303 

30.735 

Catalunya} 

222160 
23705 
1544S 

2§7.2§8 568 253 

E M I G R A C I Ó 

Dostinaei© A *• ^°" A *• 9ny * ** ****" A ** ^ ° * * Catalunya A Catalu- A la rtsta Tot»! 
L^ vmci* de vencia de víncla 4e víncia d* inclosa mi- nya. mi- d'Espanya emigració 

Procedència Barcelona Tarraoona Girona Lleida gració intra- §raei© in- (««closa municipal 
f 

Prov. Barcelona 
Prov. Tarragona 
Prov Girona 
Prov, Lleida 

Catalunya 

209372 
5.773 
SJT? 
1.68 

23C051 

517$ 
14715 

510 
2131 

23131 

6 204 
406 

27123 
§27 

34360 

«,**5pW 

S7S 
231 

10.040 

13343 

provincial 

223 S45 
21.472 
34141 
21427 

300 985 

tarprev. 

14.573 
§757 
7016 

11307 

39735 

Catalunya) 

47J52 
5 982 
4 406 
4051 

62.391 

271J97 
27454 
36.547 
25476 

363.376 

Nou Pm a tt afámete 4tit M M I mm 
tom Htbortià «• n tomtom trim 

én4. %m\. tant» 1. pètt. p * 



FI procés demogràfic català patota amb contundencia al fenomen m la 
indut .naització, és a dir, la hipertròfia urbana, t l caràcter macnxefàlic 1 to 
'Jesertltzació da I n U N I M turafc. Catatunya no és un cas excepcional da to 
transformació urbana dat mon rural, paro. tans dubtat, un daft exemptes més 
extrems La població rural europea, entre 1920 I 1970, romangui pràcticament 
inalterable, mentre que la urbana gairebé es duplicà 

Ppttaaó 192Q 1940 1960 197Q 

Urbana 150 200 245 292 

Rural ITS I7t 17S 170 

% urbana 46 53 58 63 

* Font: M Macura. p. 89 (Li població urbana és eonsi-derada • part» de les ciutats 
de més de 20 000 h Les lires en mi©n§) 

La població urbana, segons et mateix autor, l'any 1970, de tos dues Alemarues. 
Gran Bretanya. Dinamarca i Suècia girava al voltant del 80% La població urbana 
catalana, tot seguint el mateix crtten. ciutats de mes de 20 000 habitants, i pal 
matea any, es situaria en un percentatge del 70%, arriar al d'Holanda o Bèlgica. 
però forp allunyat del tf Austria (57%), Hila (53%), (Mete (48,5%), Polonia (53%), 
Manda (47%) o Finlàndia (61%) Espanya, amb Catalunya inclosa, presentava un 
percentatge tfufbanfzaeió del 60,9%. 

La concepció Jacobina, centralitzadora, dels poders publics, ton da l'Estat central 
corn de to Generalitat de Catatunya, sancionà la desertitzaaó d i tes zones 
muntanyenques a travis del 'lock-out' municipal La supressió del règim mumopal 
de to majoria de nuclis de població ha estat una costant des de meitats del 
Vuit<ents, justificada en la "raó d* Estar, és a dir en la racionalitat I eficacia de 
l'adminislració ICK^I Com diu molt bé Josep Mir 

l a via d'enfortiment dels municipis que tradicionalment ha estat utilitzada a 
Espanya és to de fusionar diferents municipis petits a fi de constituir-ne un de mis 
ton. Es aquesta una poftica que veiem poc encertada: per una banda, no é§ gens 
clar que de la suma de diferents municipis pobres en pugui sortir un de fort. per 
l'altra, to supressió de municipis i s una mesura impopular, que sovint crea greus 
conflictes I ósque cat tent en compte que el muntapi no tols i s una eina de 
prestació de serveis: abans que res, és un mitjà de representado i d'autogovern 
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cTun pobto; i tot pobla, par pet* qut sigui, I I dret • redamar aquesta eina de 
represeníació poflea i autoorganteació d i •• convivencia", (dat per U. 
CASASSAS. 1967. p 25) 

En aquest sentí, t i professor Casassas ha estudiat ei cas de la Conca de 
Barbera, on de més de setanta nuclis de pobtoció datats dat del foga*ge de lany 
1365. en ractualitat nomos conserven renttat municipal vint-hú La majorta 
desapareixen del mapa municipal anil l'instauració de l'Estat Sberal i això en una 
comarca de rinterior, pero no pirenaica El professor Casaúsas, m el matate 
ariete, no es mossega ta Mengua I crítica durament l'organització comarcal da 
Catalunya per la seva concepció jerarquitzada, de "dalt a baix*, \ al servei duna 
determinada concepció de progrés, urbana i capitalista, imposada per tes classes 
dominants 

Xal pensar qut l'auge comarcalista. històricament is coetani de l'enfortiment de 
les obgarquies locals -mercantils, «nanceres, artesanes, agràries, mtel lectuats-
producte ai seu entorn, da l'auge econòmic que s experimentà a Catalunya a la 
segona matat del segle passat. Paral·lelament, el catalanisme pollic que es 
començà a fomular defensà restabliment d'un estat nacional fort. unicompetencial, 
ésser superador de tos desaverwències socials Aquestes són Its característiques 
tipiques de l'estat jacobí, punt d unió de les idees clàssiques del renaixement i de la 
pràctica pellica i "estatal* sortida de to revolució francesa Aquest pensament 
unificador portava a conferir a Catalunya Ms ais atributs corresponents a m 
instrument pofie qut s havia d enfrontar a un Estat que feia catufois Catalunya 
havia d'ésser una entitat centralitzada jerarquizada, omnipresent, omnipotent i, tat 
com sita dl , omnicompetencial 

L organització temtonal s'efectuava "de dalt a bato* i to comarca hauria d ésser un 
instrument del govern qut sarta un organisme ei més fort posstjie. en aquestes 
etapes da reconstrucció nacional. Las comarques hauran d'ésser, doncs, reflex 
d'aquesta entitat superior seran centralitzades i jerarquitzades i tendiran a 
racumulació de tos competences comarcáis*. (U CASASSAS, 1987, p 26) 

El professor Casassas, en un dels rmllors estudis sobre l'organitzaoó territorial da 
Catalunya, proposava tos "municipalies" com a fórmula mas adient d'organrtzaoó 
administrativa d'una nació qut en cinquanta anys ha canviat més que en tota la 
seva història anterior 

"Els canvis territorials qut s'han produí a Catalunya en els darrers decennis han 
portat principalment a modificar unas relacions qut en els anys trenta o quaranta 
eren de mercat (relacions periòdiques), cap a unes relacions quotidianes da 
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residència, 'rabal I compta, qua és la característica definidora de la ciutat, en 
altres parau'es. t i fenomen urbà na canviat d'escala a Catalu-ya L M wjrtanta-«et 
ciutats-mercat de* anys trenta litan convertí en uns setanta sistemes urbans o 
ciutats etorameni definides a Cmtutm, Dt W all loefi*ne¡os©s* que arrossega to 
divisió comarcal de 1932-36 iansn el seu c.lgen an haver delimitat trenta-vuí 
unitats quan tes àrees de mercat o 1st comarques populars que t i van trobar 
s'acostaven, ja. al centenar*, (U. CASASSAS, 1061, p 160) 

Catalunya, l'any i960, era i actuava con una gran ciutat plural f poHcentrica 
Barcelona és, sens dubtes, el cap i casal, reta vertebrador de to nació, però no ho 
es lot. El Camp dt Tarragona na rebut en eh darrers anys to meitat de tos 
Inversions productives realitzades a Catalunya En ràrea del Gironès-Costa Brava 
resideixen temporalment deu müiom de ptrtonts. Et PenederGarraf experimenta 
una dinàmica econòmica *in crescendo* lot intentant mantenint ta seva r*rsonalrtat 
Irort fexpansiódt tot àrees metropolitanasdt Barcelona ITarragoim A Catalunya, 
dones, tos relations no son únicament verticals, dt dependencia respite 
Barcelona, sinó també nont/ontals erut una xarxa atapeïda dt ciutats que actuen 
com a nuclis receptors 1 emissors 

Les "municpa&es" ora un proposta, raonada i faofeta, qut s adaptava a la nova 
realitat urbana de Catalunya pero que, aflora, donava una alternativa a la 
recuperació demogràfica i et protagonismo socio-economic del rerapah. O 
s'apostava par aquesta via muncipaf, de "bate a dar, si mes no horitzontal, o 
s apostava per ta descentralització, de "dat a bata*, sense potar en qüestió el 
model dt desenvolupament desfermat, si mis no, sense to voluntat d'esmenar-lo 
El Parlament de Catalunya, rany 1987 aprovi per maforta el restabliment dt la 
tfvtoió comarcal de 1936 (posteriorment es Graafian tres noves comarques al 
votant dt Melerusa, Pont de Suert i Banyoles) I, per tant, opti par to segona via. 

Catalunya després dt cent anys d'èxode rural, vaga permanent, l de 
centralització pollico-adrmnisiratfva. Tech-out", ha esdevingui, insistim, una gran 
ciutat plural i poftcèntnca Ara, ho htm palesat demogràficament, en els propers 
capítols ho veurem des de to perspectiva sindical i poliica, social i cultural. Abans, 
ptró, encara passejarem pel desert rural i donarem cop d'ull als processos actuals 
de canvi 
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L èxoo* rural ha seguit el curs deta rius, o ^ neixen a tas muntanyes, conflueixen 
amb d'aures to I augmentant at cabdal, i , més tard o dhora, moren ai mar Els 
protagonistas de Mi nettft htaterti, així mateix, han preferit succesivament fer cap a 
M tenes més baaes Tottwn, sobretot els m i l pves (recordeu «I "lEantfc"), 
esperava l'oportunitat pet • ftscar per ta fakíla de ta carena, malgrat que fos un 
tobogan directe a rWtm M capdaval, més valia monV <fün ffiaurt dissortat que no 
pasdefastc Els rabadas, com el Marti Molins de la nove! ta de Chauve» (Lllipjna 
de França) anaven baixant poc a poc, fent de motaos, fins que, seduït pels OMÍS 

de les sirenes, tocaven ei dot cap el Moral, a n a fer d'obrer a ta indústna o ta 
construcció 

L'any 1977, et 90% de ta poblado catatara habitava en els pitos aSitudinals 
inferiors ata tres<»nts metres Poc més de cinquanta ml persones, menys de ru 
per cent, vivia a partir dels vuit-cents metres, una quarta paït menys des del 1960 
En aquest tal s'hi tot» tota ta població de ta Cerdanya, et 7S% de ta Val d Aran 
(amb Vtola i Salardu, aquest darrer entre els 1,200 i 1 300 metres), el 58% del 
Pallars Sobirà, el 32% del Pallars Jussà (fonamentalment Pont da Suert), el 30% 
del Rpoltas (Camprodon i Wbm de Freser). e< 27% del Solsonès el 15% del 
Berguedà i eM4% del'AH Urgell 

Recenment, el 1987. s ha realitzat un ngurós estudi sobre ta situació de l'Alt 
Urgell dins del programa MAB 6 ("Man and Bosphere"). fmanciat per ta Uneeoo 
L esmentat « A N Í trata, entre d'aires qúetons rabanoonament de vint t-cmc 
nuclis de població en ets darrers anys i tai previsions de ta desaparició duna 
quarta pan dels masos abana del canvi de segte 

*En términos absolutos te calcula que entre 200 y 250 masías abandonarán tat 
acuidades agrarias. De las 500 restantes tan tolo 150 tienen la continuidad 
asegurada 

(...) Lat explotaciones agrarias ton casi de subsistencia y cuentan con escasas 
posibilidades de renovación (...) Muchos de estos núcleos no conocen todavía la 
electrificación. 

La mayor parte de tos núcleos aírales da montana del Al Urgell tienen una 
pirámide de potfaaon muy enevejeada La mayoría de mujeres ya no están en 
edad fértil El número de hombres supera sobradamente ai de mujeres Muchos de 
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Altitud 
Ml 

101 
201 
301 
401 
301 
601 
701 
801 
901 
1.001 
MOl 
1.201 
1.301 
1401 
1.501 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
UOO 
1.400 
1.500 
1.600 

Població 
I960 

2.524.766 
513.942 
357.528 
127.472 
136.164 
81.770 
69.244 
46.405 
20.232 
15.668 
10.397 
11.004 
6.738 
2.374 
1.985 

142 

Perem-
tatge 
mo 

64,32 
13,09 
9,11 
3 3 
3,47 
2,08 
1,76 
1,18 
0,52 
0,40 
0,26 
0,28 
0,17 
0,06 
0,05 

Catalunya 5.925X71 100iOO 

PobkcM 
1977 

4.045.797 
861.766 
497.785 
168.477 
158,510 
86.381 
64.032 
46.18/ 
14.331 
13.388 
6.863 

10,350 
3.822 
1.277 
1.140 

64 

Percen
tatge 
1977 

67,66 
14,42 
833 
2,82 
2,65 
1,44 
1.07 
0,77 
0,24 
0,22 
0,11 
0,17 
0,06 
0,02 
0,02 

Increment 
1960-1977 

% 

6 0 3 
67,67 
3 9 3 
32,1? 
16,41 
5,64 

- 7,05 
- 0,47 
- 37,70 
•14,60 
-34,00 
• 6,30 
43,30 
4 6 3 
42,60 
54,90 

5.980.170 100,00 J 2 3 3 



atot continúan siendo n t o o i trae habar superado ya los 40 ano» El recambio 
para atafurar ü futuro de estas comunidades es prácticamente ineistente" (TA 
VANGUARDA*. 8-XII-1967) 

mots d'els veils, (pie na optat par renoV-se davant ia manca da present. La 
pobtacxí de la Seu d'Urgefl ha pastat dato 6 543 Habitants de) i960 ais 10.101 da 
raauaWat Els coordinadoni de» projecte da recerca esmentat nan organitzat, at 

existents, ultra de a tot dutats industrials, a fata muntanya pirenaica: 

"(L'Al PMneu is dafne: com) una bolsa da pobreza que ocupa el 20 por danto del 
temotio catalán, aunque soto cuenta con unos 60 000 habitantes. También se 
considera que s4 nivel da servíaos en esta anea da la geografía catalana es inferior 
al da otras zonas da montana de comunidades autónomas españolas Y un dato 
mas da toa 14 mumcpcs sobre tos que se centra esta 'radiografia 
medioambient ar de tos pueblos da montana soto en dot da altos (Miera d'Urgeiet 
y La Seu d*Urgel) tienen, por término medio, una renta superior ai salario mínimo 
rterprofesonaT ("LA VANGUARDIA". 20-III-1968) 

Els homes nan baixat de tos muntanyes i el paisatge ha canviat radicalment: les 
eases resten tancades, sovint amb el sostre esfortsat o alguna paret aterrada, els 
carrers sense empremtes humanas o el dtbuo de tot ferradures, tos parets dels 
masos son menjades par l'herba, els sendee son esborrats pel bosc (1C) Ara, 
hom pol veure grans pistes forestals, cal preservar el bosc del foc i grans zones, 
anomenades pan» naturals, conservades amb Ui cura duna mainadera La 
muntanya s ha convertí, ai cap i la fi, en els nous jardins i parcs púbics dato 
ciutadana La gent hi va els caps de setmana per a estirar tos cames i eixamplar ato 
pulmons, fer una costellada o tor esport, pujar el om o batear per tos Penques de 
neu. Els nous caçadors persegueixen ets animals tot fugint de rastres, això sí. amb 
"Walking talking* 

La vaga, a la plana, no ha estat general L'èxode rural, a la dècada dels anys 
setanta, s'ha aturat motivat per, duna banda, 'exhauriment de la demanda de mà 
l'obra de tos ciutats, i, per (altra, el desplaçament industrial a ñntertor. L'emigració, 



en toí c « . com deitni nrés amurt, •$ quaíit«tiv« Per un tttre costat, assistim a un 
procés hftfnlpsMMt, •empata! I definitiu, gana menyspreuabie demogràficament, 
econòmicament, socialment I cuturalment (11), La vaga, dones, esdevé endebades 
i, més w H , ha edi l rebentada par l'anibada dad esquisto, Aquesta ton als nous 
ánchanos*, ate fills del poble qua loman a estiuejar o. fins I lot. a residir 
permananmant, els *nao-rurals*, aqueles persones que abandonen la ciutat i 
sinstaiIen al camp amb un projecte de vida alternatiu, i els 'morenos*, ets nous 
jornalers prccec^nls del continent afrirà Anem a pams 

La figura de nndiano", present a to majoria de pobles a cavad del vutt-cents i 
notnsenti, ataiçonava el somni dato emigrants, els quals es deten per tomar un dia 
ncs i acomboiats per rèx« 

f i sueno de regresar a u n pueblos natales, rióos y triunfadores, na sido la gran 
utopía alrededor de Mi cual los emigrantes nan estructurado sus estrategias, 
normas y reivindicaciones (...) este subproletanado muestra el porcentaje más 
elevado de ahorro que lamas se naya visto en las sociedades donde habitan* (T 
SHANIN, p 23) 

Molts emigrants, doncs, treballaran a preu fet i sesf renyaran el cinturó a to ciutat 
amb to finalitat de presentar-se davant to seva comunial ami el protagonista de to 
pel fcula Les diferències, però, ent/e aquests personatges i to figura de nnd»ano* 
són moltes. Els 'indianos' tomaven, després d'un llarg sojorn -gairebé sempre a to 
tardor de les seves vides i amb el proposi de reposar en pau en to terra dels seus 
paras-, amb el ronyó ben cobert i. evrienment, es podien comptar amb els dus 
duna mà. Ara, en canvi, el cordó umbilcal no sacava de trancar mai i tos relacions 
continuen cada cap de setmana, si més no durant bona part de tot vacances 
anuals I, és clar, no tothom, malgrat el neguit I l'esforç, assoleix fer fortuna A tot 
estirar, s'arranjen tos cases, mentre a to ciutat viuen en pisos de lloguer, passegen 
fatxendes ato darrers vestits de moda o expliquen sopars de duro Al capdavall, es 
tracta de demostrar que l'srteertaren tocant el dos, així com to dissort dels que en 
restaren. 

Tot amb tot, la presència daquests personatges ha provocat un dal abate ais 
pobles L'enveja mou muntanyes. No són els traoconais estiuejants, que venen de 
to ciutat per a prendre tos aigües o fruir del paisatge No, són gent del poble, com 
ells, que presumeixen de cultura urbana, to cultura dels vencedors. I, és clar, els 
del poble no volen mocar se amb mitja màniga I lancen to casa per to finestra Vols 
caldo, doncs, dues tasses. D'aquesta manera ei poble canvia de fesonomia, es 
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construeix la p*cma. el poftetportiu, si més no la pxscina, tes cases s'orpíen 
¿"apartas electrodomèstics, tos famlts opMi per la vía consumista, aoans anaven 
a potar diners al banc, ara van a demanar cred* 

Paral leiamem a aquest tipus d emigració pendular, m tto darrers anys s'ha 
intensificat la tendència de convertir to segona residència en to pr n e n , t » i 
mantenint el Boc de trebal a to cwiat. I el retorn def in i t dels jubilats D aquosta 
manera motí pobles na expenmentat un saido migratori possrtiu que ato permet, si 
més no, mantenir el nombre de censáis i, aquest ós un problema greu, duplicar to 
població de let durant lesai 

B fenomen deis neo-rurals a Catalunya segueta tos pautat expücrtades m to 
primera part, tot i que amb m rima cronològic diferent L'onada, a casa nostra, 
comença ben entrats ets setanta i vinculada m i l ato corrents ecologistes, que no 
pas al moviment "hippy* Maigra; iot, cal no deixar de banda els assentamerls 
neo-rurais religiosos, pnnapalment de caràcter budista o Mnduista. El més conegut 
és, sens dubtes, la comunitat 'Arco iris* de Mont ral (AM Camp). 

La comunitat "Arco irts" s'instaüà» a darreries dels anys setanta, en un toss.il 
ubicat entre els termes municipals d Alcover í Mont-rai La cornunita és formada 
per un nombre indeterminat de membres, dels quals un centenar njsrtoiien de 
forma permanent. Els membres de rAroo los" nan transformat el paisatge de la 
contrada amb la construcció d'un ecMci coronat pm una majestuosa cúpula (és a 
dir com ei tant Francesc de Zefíreli, perd en versió oriental), el conreu de ta terra > 
la cria d'aviram Encara més, to teva actuació decidida en l'extinció, i prevenció, 
d incendis na estat decisiva per a la conservació dels boicot. Malgrat això, to $#va 
iont principal de riquesa ton els cursets doctrinaris i tos aportacions exteriors. 

La desconfiança d'antuvi de to població autòctona, concretament d'Alcover, san i 
esvanint en la mesura que to oomuntat significava una font dïngresíos gens 
menyspreuabfes i el teu aïllament no generava cap tiput de conflicto Només ets 
Mants restaven perplexos quan havien de cridar els teus companys de classe peto 
seus noms orientals, com ara, "Marwnda" La comunitat, tanmateix, esdevingué 
noticia a tot eleccions municipals de 1987, car assoliren ratcatdta de Mont-ral Els 
veïns del poble, una vintena, posaren el cm al cel, perd o hi havia res a fer Els 
membres de rArco lito", per cert, amb mola habitat, s'havien empadronat a 
Mont-ral, tot donant-te de baba d'Alcover, i, aixi, esdevingueren to majoria. 
L alcadia passà a mant d'una dona, Teresa Mateu, qui oferí un toc de 
representació municipal a to candidatura dels veins, i tot segui s endegaren tot 
gestions per a re-obnr l'escola municipai i incrementar els servato públics 
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L aproximació més reeixida al fenomen neo-rural català es la ñateada per Joan 
Nogué, qui ha estudiat amb profunditat el seu desenvolupament a la Garrotxa (12), 
Nogué, amb Santi Martínez, ha elaborat, festiu de 1983, un cens de seixanta 
grup neo-rurais, que defineix com "ei paisatge existencial de >a utopia" La seva 
heterogenetal, no cal dir ho, és manifesta, tot i que els uneix el seu origen urbà I la 
seva voluntat d'integrar-se amb el paisatge La seva activitat productiva, 
najontàriament. i s de caràcter agan i artesanal I marcada per una concepció 
d autoconsum, si més no de consumisme M a t . 

En aquest cas no podem paitar da "retorn a la terra", sinó de "recurs" da la terra. 
Eli neo-íurato, submergís en els corrents "atematiiis" i "cortra-culurate", han 
segurt e; curs del riu contra-corrent Ells pu|en a les muntanyes, posen dempeus els 
masos, tos xemeneies tomen a fumar, I tos seves empremtes tomen a obrir nous 
sendero* % travis del bosc. Més d i U , però, i s la seva integració en les 
comunlJrts «irats. 

"(ei medi rural, sovint) els rebutja per desconfiança o àdhu. per una mena d'amor 
propino admeten que d'altres vinguin a conrear uns terreiiys que ells mateixos han 
renunciat a explotar o bé han torçat els seus p*op<$ fills a no fer-ho)". (J, NOQUE, 
p .206) 

Els neo-Ajrals, malgrat el feu pes especie minim, si més no insuficient per a 
reemplaçar remigradó rural, ton els esquirols més punyents, ja que.al costat de la 
teva presencia física continuada, aspiren a heretar el patrimoni cultura1 del món 
rural 

"f ls neonjrats busquen, com els humanistes, aquella concepció célica i 
existencialista de i'espai-iemps. multidirectional i ligada ais cities de la natura que 
ets pagesos frueixen duna manera inconscient (natural, diria (O) En aquest sentit, 
és destacabto i important paper del mercat com a pum de referència 
espaciai-temporai, a mis desdevtnir, òbviament, el principat punt de trobada, de 
retado, d intercanvi d'impressions entre els neorurals i entre aquests i els nadius 
Les tradicions els costums I els records mig perduts recuperats de to memòria 
popular converteixen el passat en una experiència present, més àd*wc -a 
diferència dels excursionistes que les empremtes marcades del paisatge. 

El profund coneixement del paisatge és potser el que més caractertea el grup 
d experiència ambiental pagès en relació als aitrss Ei seu treball els permet 
mantemr una retado quotidiana, directa i estreta amb la natura. Per altra part, els 
pagesos han rebut per trasmissió familiar secular un enorme bagatge de 
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coneixements referits • lur paisatge, a ft* treball 1 a dur entorn que avui són en 
gran part a punt de desaparèixer Et, precisament, el patrimoni cultural que moto 
neomrais aspiren a heretar* (Idem, p. 2S5) 

Si hom va per una carretera I topa amb un migra assegut mandrosament ai 
pescant cfufi carro» pensa de seguida que és troba ¡i rfstat de Georgia a la decada 
dato anys trenta t i , mis amunt, observa un grup da negres vestits amb xandalls de 
colors vius coM« maduixes, creu que és la selecció olímpica dels Usa 
entrenant-se Tanmateix, ens trobem a to Selva, pert» de Santa Coloma de Farners 
Si, els negras o nordafncans omplen cada dia més el paisatge del camp català 
Només cal donar un tomb par rhorta del Maresme, et peto camps da fruites dat pla 
d'Urgell, o pato avellaners del Camp da Tarragona, o par les oliveres da tot 
Garrigues, 0 par tos vinyes del Penedès 

Els negres 0 moros son mà d'obra barata i acostumats a la feina dura (a treballar 
com a negres, valgui l'expressió) l és que els catalán;, els andalusos, fins i tot els 
glanos, par mol magra que la balim, arrufen et nas I i t pleguen d» braços davant 
la perspectiva de treballar al camp a canvi de 200 pessetes • l'nora (19). I, és clar, 
algú na de reco* to fruita 0 plegar tos avellanes Si estiguessin a Califòrnia 
«oçanen. sens dubtós, 'chícanos* De fet, tant se val negres, moros o 'chícanos", 
mentre treballin da valent i a baix preu. Tots plegats, tunen una cosa en comú: són 
pagesos marginats del procés productiu, a la ratlla de a sobrevivencia, i atrets par 
uns saians que tripliquen els del seu pais d'origen 

Els pagesos catalans, com els europeus 0 nordémencans, immerses en la 
ind-jstnaiització del camp segueixen f i per randa el model de la industrialització 
manufacturera Cal abaratir els costos de producció i la via més faci és to de 
repecuiir-ios en la massa salarial La industrialització europea utilitzà com a cam de 
canó, pomer, els pagesos autòctons, més tard, els page;os dels països meridionals 
fïVente para Alemania, Pepe'"), i d'un temps ençà, els pagesos encara més 
meridionals, dels pattos pertfèncs ("Cap de tunc") (14). 

"El proceso de industrialización también ha sido un proceso de 
descampesinaaoón ( ) Este proceso nos permite también formarnos una idea 
mas adecuada de que la descampesmización ha sido necesaria para que la 
industrialización fuera más eficaz (...) No obstante, fue la mano de obra campesina 
como "input" to decisive, ya que raramente se la podía sustituir. Para "ponerlo todo 
en marcha" fue imprescindWe obligar al campesino a emigrar". (T. SHÁNIN, pp. 
16-17) 
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1) "La balada dsl Nsraysma" és, ben segur, l'obra clnsrnatogratlce més 
punytnt sobra ets límits ds l i vida sn uns comunrtsí rural. El Mm i s 
ambtsntat, senes tsmps dsflnft, sn uns petita comunitat japonssa, QUS viu 
aïllada tn uns rona muntanyenca. L'sscsssstat d'allmams Imposa uns regit 
€w al comportament familiar: si imMmsnl €m M significa m motí del M É S 
vei. El Narayama i s si tosssl, s tsH ds fossar, on sM fills abandonin als ssus 
Dares. Al film ss contraDOsant l i desesoeractó del ese da familia, submsrolt 
sn l'antinòmia vlda-mort del M I la mars, amb to serenitat I resignació amb 
què Is vslle ss pren si seu dsstl. 

La feble economia pagesa, basada sn rautoconsum i sn la raiila ds la 
mptrvlvèreia, havia de generar lògicament mecanismes ds control dsl creixement 
de to població, car un excés ds població podia significar la misèria ds tots plegats 
Tanmateix, sobta el mecanisme exposat sn aquesta peLUcufa, ja que el veus eren 
els cfcpositans ds la saviesa l per ta H, els més estimats i respectats La solució ds 
rebut ara Hnf antKXtt 

2) Tomis Vidal pren l'any 1950 com a punt ds referència per a catalogar els 
municipis rurals Així, doncs, els municipis rurals ión 870 qus representen el 80% 
de to superfície i si S2% de les drtes entitats ds Catalunya El càlcul ds pèrdues na 
estat realitzat pel professor Vidal a partir de rapMcació d'una taxa dt 

creixement natural anual del 0.5% Tomàs Vidal és sens dubtes, el que més i 
mMor ha estudiat el fenomen de l'èxode rural a Catalunya L'any 1973 presentà a la 
Universitat de Barcelona to seva tesi doctoral amb et Mot: U despoblación dat 
campo sn Catalunya De les seves publcacons sobre el tema destaquem "El 
reverse ds to urbanización: to despoblación del campo sn Cataluña", a 
'ESTUDIOS GEOGRÁFICOS" XXXI, Madrid, 1970 pp 159-163 i "Èxode rural I 
problemática demospeclal a Catalunya<l86CM970)\ a "ESTUDIS D'HISTORIA 
AGRARIA", Núm 2, Barcelona, 1979, pp.l93-207. Aprofito l'avinentesa per a 
agrair ii la consulta de la seva tesi, de la qual he extret tos millors idees d'aquest 
capJIol 
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4) La lamia M m de Rocafort de Quera! (Cenca de Bart>erà; estengué ei comerç 
del safrà a Cuba, to qual cosa apaivagaria els esliáis da la crisi agriria al poble El 
14 de febrer de 1010 una trentena 4a rocatortíns oonstitulrer: a l'Havana 
rassociaoó "Pro-Rocafort* amb la finalitat de contribuir aoonòflÉCjmm a la millora 
del poble L'Associació, conectada an O el propietari Isidre Llobera, financiaría, 
entre d'altres obrat I serveis púbics, to portada d aigües, to xarxa de clavegueres I 
to instal·lació de to Bum elèctrica 

S) Aquest mforme fou redactat a partir d un guió previ i en discusió amb tes 
autoritats locals de* municipis de ta Conca dt Tramp, mot partKxilarment amb al 
senyor Ltary, diputat a Corts del districte (vegeu Jordi Bemarrío i altres, Tüf l i f i 
1884-1384. Cent anys d història Lletía ad. Vlngü £ Pagès, 198?, pp. 408-420) 
El padró de Barcelona del 1881 registra un nombre de i 022 prostitutes El Doctor 
Serete en el seu ttfere L j pfOfttUCién i n t l CUflad d i BigOteM (1882) dona to 
i f ra de 12.264 prostitutes 

8) Vandellòs acusa a Tafkjixament del sentiment religiós i I augment de l'egoisme 
per tos generacions actuals* de la baña de la natalitat l fecunditat de la raça 
catalana l'autor observa, decebut, com to davallada moral dels pobles, i tot 
persones, va a l'ensems del creixement de to riquesa 

"Catalunya obtingué grans benefici materials, com a conseqüència de la neutralitat 
espanyola, efectuant el provttnent dels bel·ligerants però importà també, 
àvidamen! «Mes tos idees noves qua tendien a to destrucció de l organització actual 
de to societat i dato principis an què as basava* (1935(a), pp 219-220) 

La propaganda neo maithusiana i anarquista da l a vaga de ventres' pregonada 
par tal de millorar to qualitat de vida o controlar el mercal de treball era, a parar de 
Vandellòs, un greu error, car tos insuficiències demogràfiques autòctones aran 
reemplaçades immediatament par l'emigraaó espanyola En aquest sentit. 
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Vandellòs, es manifesti en contra del divorci, de ravortament, de ranomenat 
affiberament femení í, com no, de tol ratactóni pre-matrimonwi i l'ús de 
contra-conceptius: 

•Precisament nncrement dt les relacions sexuals pre-matrlmonials per rús de 
pràctiques anticoncepaonals exercea una influència en ta nataltat quan let 
persones que els han practicat arriben at matrimoni, de ta mateixa manera que ta 
lleugeresa de moles dones casades les porta a impedir les gravidances ja sigui per 
consideraries una nosa o per un sentiment de responsabilitat vers els fills 

d'un pare que podria no ser el legar. (Idem, p. 222) 

7) Maspons llustra el seu raonament amb l'exemple dels Usa, amb una població 
activa agrària de §7 milions, que conrea ISO milions d'hectàries, mentre ta Xina 
amb ISO Móns de pagesos cultiva només ta meitat de superfície En altres 
paraules, ta mateixa unitat de superfície produeix ais Usa per a alimentar a nou 
persones i ta Xina no amba per a 'res. (vegeu Jaume MASPONS I CAMARASA, 
"La descoblaclón dat ram no" a Cuno Internacional da Aaricuttura. 
(profesado en al Palacio da Agricultura da ta exposición Internacional da 
Barcelona), Barcelona, lacs!, IMS, pp. TS-lt l . 

8) L anàlisi demográfica de ta repressió franqufata va més enllà de l'estadística data 
afusellats o morts a ta p-eso fa que hauria de contemplar el contingent de 
persones exiliades i, mes dlfci de calcular, ets que varan o>ixar de newer A tan 
d'exemple, esmentarem el cas del poble de Soirveita(Con-ca de Barberà), on tos 
lamias tí esquerres hagueren de re duir la seva natalitat al mínim, a causa de ta 
repressió eco-nòmca i sooai, mentre les fartiÉes de dretes es podien permetre el 
tae de mantenir un bon grapat datis 

9) La desaceieració continuarà a ta dècada dels vuitanta El padró realitzat l'any 
1986 reflecteix una trenada saca, car l'augment del quinquenni és pràcticament 
zero El creixement vegetatiu s'ha reduí a ta mertat(il3 000) i per primer cop el 
saldo migratori és ntgattu(-tl2 98S) anul·lant gairebé al creixement vegetatiu En 
altres paraules, Catalunya entra 1981 i 1986 ha incrementat ta seva població en 15 
habitants Així, doncs, som gairebé sis milions 
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U s comhrques mis regrwsrvw continuen sent (et de rueitof: Pallars 
Jussa<-7,1%), Rtoera tfEbfe(-5,4%), Pnofal(-3.5%) 1 Rpo»ès<-3.l%) Però, també 
pefpnmerav»ga<Ja. r^"3pob»aci<>elB*rc«lon*«(-3%).un8 75P00 habitar**, 
dels quals les dues terceres parts corresponent a la ciutat de Barcelona 

Catalunya, a n sí. amb els nombres a la mà, és un poble demogràficament 
decadent Tanmateix, to mateixa Ama Cabré, directora del Centre d'Estudis 
Demogràfics, declarava "No creo qu§ ¡a riqueza econòmica dependa da la 
expansion da la pobtooéff ("EL PAIS". 18 XI11986) Cmquantá anys després, del 
M m da Vandellòs, to torça ja no és al nombre. La qualitat slmposa a la quantlat. 

10) Ei paisatge d» la deaertrteackJ humana de to muntanya, an l'amb* de to 
cultura castellana, ha estat portat a toa pan- talles del cinema par Juan Lulu 
Gallardo amb "El disputado volo del Sr. Cayo" (1986), on Francisco Rabal 
interpreta un vel pagès que, juntament amb to seva dona, es resiste» a abandonar 
el poble deshabrtat En el camp literat esmentaria, en ei mateix sentit, la 
novel la de Julo LLAMAZARES, La laurta amattto (1988), un monòleg del darrer 
poblador d'un nogarat del Plrlneu aragona». 

11) El que succelx aft Usa és alliçonador: 

*EI movimiento de personas de la tercera edad es una parte importante de la nuava 
tendencia al cambio de la población no metropolitana en los Estados Unidos Las 
áreas no metropolitanas de todo el pais han incrementado su migración neta de 
personas mayores, por lo menos desde 1970, y, en general, un aumento en sus 
tasas de migración desde 1950, aunque esto también es cierto para personas 
menores de 65 anos ( ) 

Esto nueva tendencia no significa que los Estados Unidos se estén conwtienno 
de nuevo en un pafs rural, y de hecho muchas areas metropolitanas, en particular 
las más pequeñas y otras del sur y oeste, siguen creciendo rápidamente B 
crecimiento de las periferias continúa siendo el aspecto más Significativo de la 
redistribución de la población, pero la nueva tendencia no metropolitana abacá los 
meramente de los niveles de migración neto de muchas partes perifoneas del 
país Aunque este nuevo crecimiento total debe ser una pequeña proportion dei 
crecimiento total de una nación en que más del 70 por 100 da la población as 
metropolitana, el impacto puede ser importante para muchas de tos zonas 
anteriormente tn dadva". (G.V, FUGum, pp. 219-220) 
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I t ) Joan Nogué, apassionat pal tema, continua ta seva recerca sobre els 
neo-rurals arreu dt Catalunya. 

13} En el maréeme exlteixuna comunitat da negre» africana força nomb'osa t 
força arrelada, tint 1 tot Interpreten obres de teatre an catata. Lts relaciona 
entra la població autòctona del pia d'Urgetl I ele jomaleft negrea s'han 
vist detertoradea arran de le« picabaralles entre un cafeter de Beth/ls I un 
grup de negres. Els morat, principalment marroquí», campen pel Camp d t 
Tarragona. Aquí ei conflicte esclat* a Mont-rolg, amb una presència estable 
u"un col·lectiu de dos<ems marroquí, a partir o ^ comportariv^rrt fora 
dt to fruit del consum tfalcoho!, prohiba pel Coran I, ptr tant, nu habituats 
als seus efectes (recordeu els indis dats "westerns"). Ets joma: va africana 
treballen una mitjana de sis 3 vuit otaos a finv, amb una Jornada laboral d t 
vuit a nou hores I una remuneració Je 200 a 200 pessetes l'hora. Atxt» done*, 
ta remuneració de tot t l període ofcll.la entre un mínim d t 1S0.0OO l un 
màxim da 350 000 pessetes, t la ratita del salari ml r.lm Interprofessional. Al 
costat del problema salarial, cal apc.uar les dificultat» que troben per a llogar 
una vtvenda cflgrte l, d*aque«ta manera, ha* jalment han dt viure en 
barraques mancades da llum, algú? corrent I aigua No cal dir que molt» 
treballen amb l'alt al cor, ja out TO gaudeixen de pernils o» re&Wèncla, ni dt 
cap tipus de contracte laboral reconegut, 

Els treballadors africans van subsíiiuM, pauiatinamen? ate treballadors autòctons 
en tos femes mes dures • menys remunerades, com sra tos mines, les canteres o la 
oons'oicoo Bona part dels repartidors de butà d»l casc antic de Barcelona per 
exemple, son indis 

14) A C?*aluf--T sense arw més lluny, els murcians o andalusos eren anornerets 
despectivament "xarnegos" Avui ate negres i moros seis anomena 'morenos* i els 
"xarnegos", com és de rebut, eon «to mes abrandats en el moment ds oatejar-los. 
Ara, doncs, et& 'aires catalans* del Paco Candel han deixat d» ser-ho, per a ser 
catalans a seques, a benefici, o millor dit perjudici, dels africans Caldrà esperar un 
nou Candel, negre, és clar Com ta "Moreneta*. 
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CÉBEJLJÍ 

GEQGWIA DEL SfNBfi.UfSMI AflñAñt 

L orçanitzaaó sirdicai ae:s pag~sos esdevindrà un trencament rada) en et si de 
¡es comunitats r j,„ts El stnicai es un instrument de iiurta autónoma per la mitora 
Ai ¡es oonr̂ oons de treoatí pero alhora, la ptasmaoó ffuot nova concepció de 
relacions socáis El sindcat i t una ce1 lula de vida democratca. J autogovern en 
la gual ets damnau d i la terra descobreixen en la M a coi lectiva nous norttzom 
Je dignitat humana El smoicat oposa a la figura d * pages M a t o seva msssi .. a 
cops, voíent un nou tipus recünt per la mstrucoo. i va per aprendre i ensenyar 
amo ganes de parttopar • discutir, extremadament géneros i sondan, protagonista 
3fci seu futur que fia suostituí el tataisme. rii lustó del rmracie. per la rao i .a te 
exclusiva en ¡es protues torces unides La figura del dinger* sindical condensa > 
exempufca aquesta imatge d'homs nou Lorganització sindical, en aetmrtrva. 
supera raíaos** entre t ü podies i vincula ets pagesos amb proiectes 
poMNcs-sisctorais i deoiógcs wbans. 

La fractura de* moviment otxw e • marxistes, anarquistes afecta directament a 
la concepció sindical Pels pnmtrs, tot seguint s! mmm de íes 'Trade Uraoif 
ontàniques o de to socaidemocracia atentara, la finaHat smrJcaf era la 
d administrar, coiitroiar. ta torça del tracal per tal de resistir i reduir feiptotaoó 
capi'atista El sindicat ronjantzadó económica de classe, es limitava, doncs, a 
respondre ets efectes de rexptotació. pert no «I sistema que la generava Això era 
tasca del Partit, reoutiar el sistema capitalista glodaiment í ofenr-ne ^"ematrva 
Mentre que pels anarquistes, concretament els anomenats anarcosindicaiistes, el 
sindcat no era tot: organització economea i de transformactó soctaL En aquest 
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sentit, haurem de lligar el sindicalisme ato projectes potties i ideològics que 
l'inspiren i lanarcosindicaüsme a les concepcions de rebuig de fe pràctica política 
iiberdi-pariamentàna I de l'autoritat de l'Estat. 

La teoria marxista, a partir de les reflexions sobre el desenvolupament del 
capitalisme, havia dibuixat una polarització social entre ta burgesia i ei proletariat. 
El model de creixement economic urbà-tndustnal xuclaria bo a part dels auius 
agraris "> *»a desaparició de la petita propietat, a mans de tes qrans emprens de 
tipus capitalista, proietantzana la resta, L anàlisi era correcta, tanmateix, ei procés 
ert molts casos tou diferent car la petita propetat no despareixena. fins i tot 
augmentaria, i tos vies d'explotació prendrien aires formes que tes clàssiques del 
proletariat de fàbrica o de venedors de torça de treball a canvi d'un salari. La 
qüestió agrària esdevingué.a darreries del Vui-certts, el tema central de discussió 
en el si de la sociatíemocràca internacional Les dues raons fonamentals que 
esperonaven aquest debat eren la r¿flexió sobre te crisi agrària i la necessitat dels 
partís sociaWemòcrates d'eixempiar la seva base electoral, de consens poWc, a 
tes zones rurals. Cala. al capdavall, superat is insuficiències teòriques 
manifestades en aquest tema peto fundadors del n-jrxtsme, com anys després 
s'hauria de plantejar amb tota la força la qüestió nacional. 

El Parit Sociakjemòcrata Alemany Spd) era, sens dubtes, ei rovell de l'ou de la 
scciaidemocrúcia internacional, la locomotora, el mlrafJ i el model a seguir. El 
programa aprovat ai congres tfE»furt (18§1) abanderava ei veil compróme de 
Gotha (1875) i imposava, de ¡a ma de Kautsky i Bernstein, una tinea dacció 
basada en l'ortodòxia més estricta, és a A (objectiu era l'abolictó de tota forma de 
propietat privada i la soctafteactó de tots els mUjans de producció. 

"t contadim ¡n quanto propietari agncou non venivano consideran. Oa nessuna 
parte si proposa di atufare i eer*ad«ni minacciati económicamente. Quisto 
attegiamento era lógico, conseguente e onesto: se i programma non soto 
condannava auaiunque propwtà pnvata.ma per dt pw predicava ai contadini anche 
t'irtevitabile row», esso non poteva assoJutamente prometiere di garantiré la toro 
preptetà. II comen» di KautsKy dichiarava qumrj in modo categórico: "Aiutare gii 
arttgtart e i contadmt m quanto produrtori. conservando i toro sistemi aziendaii 
arretrati, contrasta coi corso delto svtiuppo económico ed è trrealtzzabile* (H.G. 
LEHMANN, p.50) 

La celebració del desè congres del 'Partí Ouvner Francais" a Marsella el 
setembre del 1892, suposà un canvi radical en la concepció de la qüestió agraria, 
que repercutirá profondament en la resta de patits soaaidemòcrates. El congrés 
aprovà els vint punts del programa agrari presentat pels màxims dirigents Jules 
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Guesde i Paul Lafargue. B programe neixia de la necessitat d'ifx»rporar a la M a 
pel sociai.sme ais "travaifleuis des champs", tot seguit del fracas electoral I de la 
propaganda realitzada entre ela pobles rurals Ei programa apostava sense embuts 
peto jornalers però, també, recollia les reivindicacions aMs parcers i petits 
propietaris. Pm primer cop els socialistes proposaven tot una sène de reformes i 
mesures, com ara la rmltora dels contractes de conreu i la formació de 
cooperatives, que, comptat i debatut, afavorien - desig de propietat de la terra 
conreada. El socialistes francesos |a temen programa agrari i Lafaro/je trasmrtia et 
seu optimisme a Engato, pocs dies després, en una carta que deia, "La question 
agncole a été etudíée à tend» arnsi que vous pourrez en juger par to programme qui 
a été la consequence {...). La question agncole et la présente tís Liebfcneeht on été 
les deux clous du Congrés*. 

La resposta del vel Engets no es féu esperar i amonestà els seus deixebles per 
la seva manca de rigor i oportunisme reformista Quan la resolució francesa 
s'estengué amb simpatia a d'altres indrets, Engeis la cnticà obertament tn un 
article colpidor trtoiat "La qüestió agràna a França i Alemania" publicat et novembre 
de 1894 per la "NEUE ZEIT", la revista controlada per Kautsky. Engüs sortí m 
defensa dels postulats de la sociaidemocracia alemanya i repetí tes testo marxistes 
de la inevitable desaparició dels petits propietaris i la defensa de la propietat 
col lectiva de la terra. 

Tanmateix, Guesde í Lafargue no faran cas de les apreciacions del venerat 
Engeis i preferiran atendre abans a les condicions rento del seu país que a tes 
desviacions doctrinals. "La necessito de laisser au Parti Socialists de chaqué pays 
la liberté de sa politique vts-à-vis des populations agrícoles" Els resultats electorals 
de 1893, si més mo, donaren ta raó als socialistes francesos, ja que passaren de 
cinquanta mil a dos-cents cinquanta mil v-ts Guesde destacà la contribució del vot 
rural, sobretot en ets departaments industrials ats, per a la consecució d'escons al 
parlament i d valoré com una auténtica revolució. El programa agrari fou deasíu 
per a la integració de personatges d'arrel proodhoniana com Jean Jaurès, elegit 
diputat per la circumscripció rural de Tarn. jaurès serà conegut per la seva activitat 
parlamentaria com el tnbú dels pagesos. 

L'exemple francès fou seguit a Baviera, la zona rural alemana amb més proporció 
de petits propetans. pel dirigent socialder.iocraia Vollmar Voilmar. que 
s'assemblava torça a Jaurès tot i que amb un bagatge intei lectual inferior, defensà 
amb encert tes reivindicacions ¿els petits propietaris L'actitud de Vollmar topà 
frontalment amo la poUfca del Spd i fou acusat de reformista > oportunista La 
contradicció teòrica era manifesta, però la pràctica continuava donant la raó als 
plantejaments de Vollmar. 
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Ei programa agran francés tou adoptat immediatament pels partits 
soctaWemòcrates de Otnamarca. Bélgica i Romania. Tot amb tot, et lli Congrés de 
la internacional socialista (Zurich, 1893) adoptava el criteri del Spd sobre ta qüestió 
agrària i el model de sindtealama agrari de concepció i base exclusivament 
proletària, l e t contradiccions entra teoria i pràctica subsistirien aneu durant tota la 
dècada dels noranta, en plena fate d'agitació pagesa. Tanmateix, l'any 1899 
Kautsky tancava el debat amb ta pubkcactd da Pie Agre/fraga (La qüestió agrària. 
Estudi de te tendències de l'agncuttura moderna i de ta pollica agrària de la 
socaidemòcracia) Kautsky interpretà da manera reduccionista i economictsta el 
pensament marxista sobre la qüestió agrària ' conduí a la soaatóemòcracia a la 
mee protunda impotència i estenlitat en l'intent d'atreure s el content poUc de te 
zones rurals i l'organttzació dels pagesos (1). 

El tíndlcatont agrari de concepció sooaioemoaata fou incapaç d'arretar-se amb 
torça a tes zones rurals A la Gran Bretanya, segons ei matrimoni Webb, era 
pràcticament inexistent A Alemania, el 'Deutscner landarbeiterverband" constituït 
l'any 1909, m assota aplegar ei 1913 més enllà de vint mil inserts. A Franca, 
malgrat les gram Twoirtzacions de començaments de segle ia'Fédératíon des 
agncoies du Mtdf comptava ei 1904 només amb quinze mtf afiliats i la "Féoération 
natonaie des syndicats des Dúcnerons de France', ei 1908, deu ml i escaig 

Et cas ia ia esdevé una excepció, car la formació de T * Federazione nazcnate 
dei tavoratori deia terra*, la "Federterra*, et novembre de 1901 a Bologna, assole» 
una presència i una continuí?; organizativa al camp de gran trascendencia, l a 
oartcuiamat taiiana encara sobte més ai tenir en compte la centraiitat dels 
jornalers dins del sindicjs i la seva àrea d'acció en ià zona, ta val del f*o. 
d'agneutura netament capitalista Al congrés fundacional de Botogna són 
representats 702 sindicats (teghe) amb 152.000 atiats, xifra que augmentana l'any 
seguem fins ambar ais 228 000 

El sindicalisme agran revifà a la fi de la primera perra mundial ai caliu de roñada 
revolucionària que esclatà per tot. A França l'any 1919 es constitueix, a l'aixopluc 
de la Cgt. la "Federation national des travaieurs agncoies' amb uns efectius 
magres, 328 sindicats i 30.000 inserts l'any 1920, localitzats al votant de la regió 
pansiria > entre els vinyaters del Midi i de la Champagne. Els representants 
britànics al Primer Congres de sindicats de treballadors de la terra adherits a la 
Federació Sindical internacional, celebrat a Amsterdam ¡agost de 1920. informen 
d'una afiliació de 360 000 socs dtstnburts entre el "National agricultural labourers 
and rural workers* union' (180.000). "The Workers' union" (150.000) i "Scotish farm 
servants untoc," ¡30 000) Dos anys més tard els inscrits baixanen a 91.000. 
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Quan en la conjuntura de 1918 19, Alemania es trobava en plena efervescencia 
revolucionaria, el camp re»tà imsassHa, L'any 1919 els jornaler? en vaga et 
calculan al volant tisis vint-i-cinc nil al costat dels gairebé dos milions dels sectors 
industrials. Fins el 1921, el sindicar soaaJdemòcrata agrari no assolia una quantitat 
d'afiliats considerable (626. OM)). Un miratge que, tanmateix, s'esvaniria l'any 1923 
quan la xifra minvà a cent mil i escaig. 

La pecuiianetat I originalitat de l'experiència sindical italiana s accentua a la fi de 
la guerra europea. La "Federterra", vinculada a la Cgil. passa de 457 000 Ments 
rany 1919 a 889.000 l'any 1920 i s'estan tentorialment per tot Itàlia L'epicsntrs. 
perd, continua situat a !a vall del Fo i concretament a lEmilia-Romagna amb un 
terç d«l total dels atiats La "Ftderterra* despareix trure 1923 i 1926, com 
associació legal, sota el règim feixis a. 

El sindicalisme agrari de tal sociaidemocrata, tret del cas italià, només 

aconseguirà arrossegar els pageso: en moments de crisi social profunda: 

* ..nei paesi industrtalmente progrecfii, íespansione dei'unionismo neíecampagne 
còmode con la fasi di acute crisi scciaii: quasi alia stregua di un fenómeno indole 
data irradiazione delle totte operate deiie crttà. mentre nei penodt di alta 

congtuntura prevale la tendenza al regrtsso o, addiritura, alia cassotetone" (I. 
SARBADORO, p. 10) 

I n quale preoto momento mi oc» económico si colfòcfti l'Maó di un "boom" 
andacaie, se nei fondo deia crisi o ml corso 4eila npresa (...) è questtone a nostra 
awiso non llevante, da» momento crie nessun sincronismo diretto regola 
evidentemente í rapportt fra fattori oggetivi e soggetrví di un proceso oí svtiuppo. Ma 
sembra cene crie randamenw di un movimento sindacaie contad*» presentí 
maggiori punti di contatto con uno schema degressive puttosto crie con uno 
scriema oí prosperta" (R. 2ANGHERI. i960, nota 44, p. 55) 

*Au cours de la période étudiée (18?C-1921), une seule catégorie de la paysannene 
-cene des ouvners agriodes- fut toucriée par un syndicaiisme altgne sur cetui des 
ouvriers de (Industrie, a rexcepflon toutetois des metryers du Bourbonnais, avant 
la premiere guerre mondtale. f t ceux des Landes en 1920. Ce n'est que dsrs les 
penodes de cns« grave que les petis exploitants 'proptétaires, termiers ou 
metayers) prisem part au moviment revendicatif aux cotes des ouvriers agrícoles , 
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rats jamais, en tout cas, ils ne se joignirent à tux dans tours organisations de 

façon durable m ne créerent tfergarttstttone qui teur seien! propes* (P. GRATTON, 

p.20) 

Aquesta tesi es confirma en els exemptes assenyalats, en els quals el 
desenvolupament sindical agrari et produeix durant la cnsi agrària finisecular i el 
trasbals social de la postguerra del 1914-1918, de manera puntual i efímera. La 
concepció ortodoxa de la sociatíemocràcia respecte a la qüestió ¿grana 
menyspreuà el potencial revolucionan dels petits propietaris i parcers, aní com la 
necessitat d'organitzar-ios sindicalment. Apostà únicament peto jornalers com a 
subjectes revolucionaris, i encara amb una posició de subaitemrtat respecte els 
proletaris urpar». I, això. la conduí a la marginació en el món rural i, de retop, a la 
impotencia de transformar la societat (2). 

Lenm. malgrat les seves coincidències teòriques amb Kautsky, plasmades en ei 
seu estudi sobre ei desenvolupament del capitalisme a Rússia, aconseguí 
deslliurar-se del dogmatisme ideologic i canviar d'opinió després de lexpenènaa 
de la revolució de 1905 Cala una aliança ente el proletariat i ets pagesos pet a 
canviar its costs i consolidar la Revolució En el programa arjran del partí 
scciatdemocrata rus redactat per Lenm, a darreries de 1907, s'explotava que les 
teories de Marx i Engato no son pas un dogma sinó una guia per a r acetó En 
aquest senti, Lenin, sense renunciar ato pnnctpis teories de la socialització de la 
terra, acceptarà l'existència de la petita propietat pagesa durant ets primers anys 
de la Revolució. 

Kart Kautsky. (ideòleg alemany, reaccionà davant la revolució russa de 1905 i tos 
anàlisis de Lenm amb la formulació de la tests sobre la diversitat de situacions a 
l'Europa occidental i oriental: 

l o s campesinos en Europa occidental ítxctuida italià) se han convertido eu 
elementos de la reacción (...) Aquí, la lucria de ciase del proletariado sólo puede 
desarrollarse contra el estamento campesino, y no con su conquista para nuestra 
causa. 

Completamente diferente es la situación en Hungría: aquí, como en Rusia, el 

campesino es un elemento ¡tvetudonano* (ctat per A. HEGEDUS. p. 130) 

La soctaiderrocràaa europea occidental, davant el seu fracàs, assumí la testo 
esmentada de que el sindicalisme agrari soto podia desenvolupar-se a les zones 
d'industnaiització incipient, on loqectiu era ¡a liquidació de tos estructures feudals. 
Els exemples de la Europa oriental i d'altres indrets fora de' continent els hi no 
confirmava. La revolució mexicana dels anys deu era un moviment fonamertalmert 
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pagès sota t i clam d* Tierra y Ubartad". La "Confederación regional obrera 
mexicana* aplegava t i 1927 mes de dos milions d'inscnts. majoritàriament 
pagesos L'informe sobre el moviment pagès de la regió d'Hunan, elaborat per Mao 
Ze-Oong el març de 1927, palesava amb excrea la importància del sindicalisme 
agrari en el moviment revolucionan dels anys vint a !a xina (3). 

La tesa sociaidemocrata, tanmateix, és simplista. En primer Hoc calcina 
respondre per què a sonet de la pròpia Europa occidental amb una agricultura poc 
penetrada per im relacions eapiatsfts, com era el cas de l'àrea de l'Elba, no arrelà 
el sindicalisme i, en segon Hoc, la referència ate patos extra-europeus convé tenir 
en compte la diferència entre sindicats de jornalers i organitzacions pageses. Ei 
cas de Mèxic, de la Xina. com desprès ho seran Argelia. Cuba o Vietnam, son 
principalment moviments d alliberament nacional, en els quals es Mgen les 
reivindicacions de classe reforma agrària, a 'es reivindicacions col·lectives, 
nacionals, d'independència pollica 

Al debet internacional, el scoahsme Maià aportava una contribució pràctica de 
gran vàlua: la federterra*. un sindcat agneola de jornalers, de masses, amb una 
practica sindical de classe, duradera i original 

"La Federazione rtaziortaie de* lavoraton delia terra si costituisce, alie soglie del 
nuoo secólo, sulla base deia propaganda e deffaztone intraprese neile campagne 
dai socialisti.e socialista è I programma da essa adortato Ma sareboe un errore 
limitar la ncerca dele comoonenti di questo straordinano movimento associatrvo a 
nation d'ordine politico, all'apostoiato socialista, alia ienacta di orgamzzaton 
disinteressati Tuio questo vt fu, «n msura imponente, ed @títm impronta oi epoc- i . 
Ma raiimento pnmo era neile condtztone delia sooetà italiana e deile terre pa, . .e. 
e nel modo come su di esse m erano intrecciati. npetiamo. i vecefti, msoiuti 
probierm deia terra e quedi posti dail'avanzante progresso produnrvo* (3. 
ZANGHER!, 19§0, p. 52) {4) 

LEmítia-Romagna es convertí en el bressol i, sorfretot, en el feu electoral, déte 
socialistes 'tanans Els diputats socialistes mm elegits a tes zones rurals i no pas a 
les ciutats com Milano, Torino o Genova. Encara mis important fou la tasca govern 
endegada a diferents administracions tocats, car significa una autèntica 
transformació de la vida democràtica a partir de la participació activa de nombroses 
persones fins aleshores marginades de la vida polttea. El socialisme detxà de ser 
una quimera i es convertí en una força de govern. La discussió sobre la terra, i no 
pas sobre el cel, racció concreta i quotidiana motivà la ouaiif caaó, per part deis 
guardians de l'ortodòxia, de socialistes reformistes 
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" e l carattere del nformamo det dirtgenti contadin» italiam, cx»$í diverso per motti 
aspetti dal ritormtsmo córreme negH ambienti smdacah di atfi Paesi. permeate, a 
suo mudo, di una nuova. intégrale concezione dei rapportí di lavoro ed «mart, H 
movimento contaoVio italiano è riechÉssimo di queHe figure di combattenti e di 
apostoii ene pocha vote e per eccezione appaiar» ne«a vita di un popólo, üormni 
dun e ostinati nela dieta deg« mteressi del lavoraton ed assieme pietosi e patetci, 
circondati. agh occhi defle masse, a m e da un'aura di veneratulrtà Samo di fronte, 
induodamente. a quateosa cut ha radice in un terreno peí protondo di oueito in cu» 
sólitamente poggia una assoaazione ed una attività smdacaie. e tuttavia m terreno 
senza del quale un smdacato neile campagne non trova sostengo stable e sicuro 
Cosi la Ftdtfterra è sptnta cont-nuamente ad oftrepassare i compiti puramente 
nvendicatrvi. La lega suscita moviment! di soWarMa. prende mmm centro 
i'anaffabetismo. decide i tumi di lavoro, assume ferrem m aftitto, parteapa alie 
«mpetizioni aromWstralve e poittehe. penetra Wine» «n profondtt net mondo 
ruraie. dislocando e irastormando gli anleftt centri assooaflvi» creando una nuova 
unta déte das» tevoratrtcf. {Wem, pp,5S-57) 

Les "cases del pooie" passaran a ésser el nou úter matem, generador de valors 
alternatius i d'una cultura polica.don sorgiran els nous dirtgents sindicáis En 
aquest sentit, his 'cases del pooie" sostituiran a les favemes.que navien estat el 
primer centre associatiu al marge de ¡església -i tfaquí la erica ferotge del 
capella jmanida de valoracions morals-t de drfusio d*tdees de nova tnnca. 

*E cosí che, mentre il colono passa magan in casa fe serate tfinvemo, con «torn© 

ta numerosa famiglia, il bracctartte, seduto ai tavolo deilostena. beve, discute e 

Miga. Ma attr?"*-^le discussioni e le l i si diftendono e cwooiano anche le «tee, 

soprattutto que« nuove; e I'osterta di campagna, ad onta di quel po' di viao che 

essa pud mcoraggiare. si presenta come veteólo di progresso, e in ceno senso di 

avitó".(L PRETI, p, 60) 

La "Ftderterra" fou un gran sindicat a mans del proietanat agrícola de la val del 
Po pero, sovint, incapaç de vertebrar els diferents sectors campero*, parsers • 
petits propietaris, i recolr tes aspiracions déte pagesos del *mez2og»mo" La 
proposta de Salvemtni, adreçada ais partits democràtics i el proletariat del Nord. de 
realitzar una profunda reforma agraria al Sud, amb l'expfoptaaó dels latifundis > la 
repartició de ia terra entre els pagesos, fou rebutjada pels socialistes i ta 
"Federterra" Gramscí qualificà la proposta de 'gàacobMsmo protessorale" es a dir, 
de radcai-democràtica (burgesa). Gramscí apostava, ei 1920, per la socialització 
de ¡a terra i ei seu conreu col lecttu. ¡a que en ia nova agricultura les inversions de 
capital són superiors a la força de treball i la petita propietat no té futur 
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*£§* (el pagès) soddisfa. hi un primo momento, i suoi inttntt d proptetario, sazia la 
sia primitiva avicWà di terra; ma m un secondo momento quando s accorge che to 
braccia non bastar» par scassare una terra che soto la dinamita pud squarciare, 
quando s accorge che sono necessane to sementi e i concirm e §M strumenti oi 

l awn , t pensa cne nessuno 1 darà queste cota mdispensabili (...) ï contadino 
santa ia sua impotema, la sua sotrtudíne ta sua disparata condizone, • diventa un 
bogante, non un nvotuzonano, tfivanta un assassino dat "stgnon", non un totfatore 
par ¡1 comunismo* (A. GWAMSCi, "Qparai a CorttaaW a TOROIME NUGVO", 

34-1920» 

La press» social dato pagesos an la postguerra europea en demanda da tetra 
posa da bal nou la discutió en el primer punt da l'ordre del dia date congressos dai 
Partí Socialista, Tanmateix, ets socialistes no baixaren dai ruc: 

"Noi abòiamo sempre dallo ene non .ogiiamo to spezzetamemo dai tatitondc. cha 

non volgiamo dare a terra ai contadW. naanche in panorjo transiono (...) ma alia 

coNrtMa". fcitat per t. 8ARBAOORO» p. 117). 

Eh socialstas, doncs, as distanciaven da tot aspiracions de la majona dato 
pagesos 1 palesaven l'aiiament en que es trobaven ets jornalers, «ai com la seva 

«capacitat de far majoria en uns moments crucials de revolució scoal. 

L'any 1924 es consWuaa rAssoctazíone nazíonale di dfesa dai centacW* yna 
estructura organitzatíva dels pagesos diferent a la da la Tedartarra". que aplegava. 
sense distinció, petis propietaris, parean i jornalers. Aquest nou smrJcat era 
esperonat pel tova Part» Comunista (1921) i expressava» alhora, las insuficiencias 
de la polltoa agrària del Parli Socialista La iniciativa anava adreçada a organitzar 
socialment 1 políticament ets pagesos dai sud, malgrat fot, fonm tos zones centrals, 
com la provincia de Siena, on captà més adhesions. Cal recordar que l'any 1919 
s'havia fundat ei "Partíto popoiare', sota la direcció da Don Stuno, qua esdevingué 
el catalitzador da la participació a la vida pottica nacional de tos masses catòliques 
i principalment dats pagesos. Un fet possittu pel qua significà d'eixamplar la 
democracia a ftála, paró que restà torces ai moviment revolucionan 

L anàlisi histónca 1 concreta da la qüestió agrària italiana realitzada per Grarroci 
t l portà a equiparar-la a la quastió meridional i la quest» vaticana. Pm primer cop, 
la reflex» anava més enllà de la consigna "governo opera» e contadino' o 
"repuooiíca fedérale degii ooerai e contadim*. da l'aliança entra el proletariat del 
Mord t els pagesos dai Sud. La incorporació date pagesos a un prefecte 
revolucionari 1 sostreure is dai òtoc agrari, amatent tos indicacions de Gramsci, 
passava par guanyar l'hegemonia dins el món rural. En aquest senti, atributo un 
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paper trascendental ait intei lectuate -capellans, mestres, teenies...- en la tasca de 
superar i estat de disgregació i de subalternitat que ocupaven els pagesos dins m 
btoc agrari. A partir de Gramsa doncs, tot reflexioni sobre to qüestió agràna 
depasen restricta anàlisi econòmica i sendisen en l'esfera de to cultura i, de 
manera central, de la religió 

El naixement i desenvolupament del sindicalisme agrari, tret del particularisme 
¡taifa, no anirà Il·lgat mecànicament a to influencia urbana del sindicalisme industrial 
i els corrents scoatóemocrates Com assenyala Grafton, refennt-se al cas trances. 

Ttxistertce d'un sindicalisme íneustriet puissant et soiidement organise est done, 

i rinteneur du mame departament un facteur favorable i la naissance ou au 
dévetoppemeat du syrxlealsme agneoie, mais i nen est pas a conollon 
absolue'.fP GRATTON, p. 410) 

Les arrels de naiiement del sindicalisme agrari catata caldrà cercar-tos tn t i 

societansme pagès desvetllat per a ens agrària 'imsecuiar i pels corrents 

dtmocràtKs-racfcais hereus del '68 (del setembre, no del mag). 

EI concepte de sindicalisme agran tn la nostra tradiaó culurat és heterogeni i 
confús. A Catalunya identifiquem t l sindicat ame la cooperativa agneoia. L'emúotic 
té t l seo origen en la flei reguladora de i'atsociaoonisme agran da 1901 
anomenada de 'sindicats agrícoles* La ventat, però. és que §1 sindicalisme 
democratic i de classe tampoc na gaud de tos condicions de desenvolupament i 
consolidació adients, fonamentalment durant la larga rtrt franquista. Tot plegat, ha 
dut al sindicalisme agrari català a l'obM. si més no a redutNo al moviment 
rabassaire i, concretament, a La Unió de flabassaires. En aquest capiel intentarem 
reconstruir ei procés ne, pairal i centonan, del sindicalisme pagès deixant pel 
proper tot t l referent al moviment cooperatiu, les formes associatives dels 
propietaris i tos organitza :ons professionals 
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El societansme pagès i s consuDstanaal a l'organització social de la comunitat 
rural. La imatge del pagès solrtan, que trebafa ai defomindlviduaista, fet a la seva, 
egoista, preocupat exclusivament de tes seves coses, és un miratge urbà, d'aquella 
mena cfa*tore que no ens deixa veure el bosc Fira i tot. el masover alat en un mas 
o el maten pastor tancat en una cabana de muntanya son subiectes í particeps de 
formes de socialització gens menspreuabies Tots plegats, per voluntat pròpia o per 
la raó tossuda dels fets i de ¡'experiencia, saben que ú no és ningú. Quan hom 
depèn com els pagesos de factora aliens tan decisius com la naturalesa, fa 
climatologia, les plagues, o una malaltia imprevista, aprèn a compartir amb d'altres 
la sort i la dissort. La seguretat mai és individual, sino col·lectiva. El treball, la festa, 
el dolor, la vida i ¡a mort, son manifestacions inequívocament comunes, de tots, 
contra més millor El pagès pensa sempre m primera persona del plural tot i que 
tendeix i a identf tear-la amb la primera persona del singular 

El societansme doncs, és una característica tradicional i dinàmica de la societat 
rural. Un scoetansme. és clar, heterogeni plural de finalitats i, sovint, controlat per 

forces i interessos aliens Esmentem, si més no, la gran importància de ia 
parròquia com a 'actor de socialització í de control social. Associació, cooperació, 
ajuda mutua, protesta conectiva, legitimitat passada pel sedàs de la comunitat, 
impregnen f ra ei mol de ics la vida quotidiana i tes relacions socials 

A dan-enes del Vuit cen.s. l'acceleració del procés de diferenciació social arran de 
la cnsi agrària i ei desenvolupament polític de t'Estat liberal provocaran canvis 
importants i radicals en tos formes d'associació de tos comunitats rurals Propietaris 
i pagesos constitueòwn organitzacions pròpies i autònomes vinculades a projectes 
socials i poiícs que depasen el marc estrictament comunitari i rural. La llei 
d'associaccrts de 188? estructura i estimula el societansme rural de nou tipus 
assistència!, econòmic, recreatiu i sindical L'apanció d'aquests nous elements són 
els que ens permeten refertr-nos al factor de "modemlzació' que s'opera en ràmbit 
associatiu, de rea tradició, del mon rural. Els elements de ruptura són 
i'autorganització. fora de faaooiuc parroquial, i el igam subordinat a la ciutat i els 
fenòmens urbans. 

El societansme pagès es desenvolupa, paral·lelament o succesrvament. en 

quatre grans direccions els socors mutus, el cooperativisme, tos societats 
recreatives, i la lluita sindical de defensa dels bens comunals o de millora de les 
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condicions de treball, l 'anal» exhaustiva del registre d'associacions del Govern 
C M de Tarragona em d6na una t i ra supenor a tos tres-centes entitats pageses 
legalitzades. Tot amb tot, cal avançar de bell antuvi unes pomeres contí tsfons que, 
ben segur, poder ser generalitzades arreu de Catalunya. Primera, existeixen moles 
mes associacions que no pas íes enregistrades Segona, entre to data de fundació i 
de registre pnncpaJment en ets pomers anys, pot existir una diferencia de més de 
tres anys. Tercera, l'objecte de i entitat acostuma a ser ambigu i, sovint, una 
primera classificació com socors mutus no exclou altres activitats posteriors de 
caràcter cooperatiu o recreatiu Quarta, rarticulat i ¡'estructura reglamentista és 
gairebé idèntica i lot fa pensar en models preestablerts de tipus vertical o 
horrtzontai.es a d», tforganteaoorts que distribueixen còpies o d'advocats que 
centralitzen els tràmits burocràtics, o bé de societats que prenen mostra dels 
estatuts d alto (5), A rarau de la Societat de Barberà de la Conca es conserven 
peticions d'estatuts per part d altres societats 

La quantifcació. ctasrficaaó i precisió en la data de constitució, de les societats 

pageses na estat una tasca (eixuga que. tanmateix, ens ha deixat insatisfets. Les 
fonts consultades ens nan permès avançar però cal ser honestos, si més no 
prudents, i afirmar sense embuts que encara som a tos beceroles i, per tant.que el 
nostre coneixement continua sent aproximatiu. Res és tancat, ans al contrari, 
gairebé tot és per a constatar cas per cas, poble per poble En aquest sentit, tant 
aquest capto! com ei proper, dedicat al moviment cooperatiu, tos dades són 
indicatives, trequenment summstrades per les mateixes entitats i organitzacions 
De la mateixa manera que la conceptualització com a cooperativa -de quin tipus?-, 
secció sindical o societat recreativa, és un embolic que dificultat treure i entrellat. 
car sovint tot és barrejat No partem ja de ¡adscripció ideològica o t'etiquetaoc 
política. Debades. 

Les dades, la precisió en to classificació, poden encara balar però no fins ei pum 
de fer-nos perdre ei cap. Disposem, al meu parer, és clar, de suficients elements 
com per a obnr nous interrogants i per a suggerir unes pomeres hipòtesis 
interpretatives i, lògicament, per desfer massa tòpics, interessats, generats per la 
historiografía i ei debat poilc. 

Les arrels del sindicalisme agrari, insistim, cal cercar-tos en la nca tradició 
associativa dels pagesos í ets nous reptes imposats per la cnsi agrària i l'Estat 
¡ibera! Els pobles rurals, doncs, no són un desert associatiu i.per tant. la influència 
dels centres urbans cal situar-la justament en la lasca de vertebrado i etiquetació 
Les societats de resistència pagesa, que neixen davant l'ofensiva dels propietaris 
en defensa de la propietat i ei control social de ta comunitat, són la base i fonament 
de tota i organrtzacxi sindical El sindicalisme, com veurem, pot canviar 
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d'orientació o d'hegemonia -de federal a socialista, de socialista a cenetista, de 
otnetista a rabassaire- però tos societats pageses continuen sent tos mateixes, així 
com els seus capdavanters Hi ha una realitat viva i dinàmica, profundament 
ami tete que, al marge de canvis de color poltic, perdura i esdevé la força bàsica. 
Al capdavall, més enllà dels interessos partidistes, sobretot electorals, les pugnes 
sindicals, matrtzaoons, rimes diferents o prioritats, els objectius genèricament 
coifodetxen Hi nan més coses comunes, unes idees-força coi lectivas, que no pas 
exctoents 

Quina és la base social del sindicalisme agrari català? Fins ara la resposta s'ha 
recut ato rabassaires. La importància de la viticultura i la via de desenvolupament 
capitalista, a partir de l'explotació del treball en regim contractual -rabassa o 
pacería-, avala amb escreix aquesta test. Catalunya no és ¡Andalusia latifundista, 
amb una massa de jornalers (arnciencs. ni la val del Po d'empresa capitalista, amb 
una forta proietantzaaó pagesa Els parcers,rabassaires son els més nombrosos i 
beUugatífeos. tot i que cal subralar que en bona mesura també van a jornal o 
treoaflen let seves propis terres. Tot amb tot. s'ha marginat de ranaHsi la 
presència i l'acttvAat dels petits propietaris escampats arreu, i dels jornalers, amb 
una presència important a tos zones de regadiu ai volant de Barcelona i al defta de 
l'Ebre. 

El sindicalisme agran és moí més ne» plural i geogràficament divers» que resínete 
rrcv.fnent rabassaire. Calia, dones, resttuar. en el context precedent i de pluralitat 
stndical coetània, el trebat pioner i monogràfic d*en Ba l i t e sobre la Unió de 
Rabassaires Calia destacar, principalment, ¡a impoftània de ranarcosindcaiisme 
agran i el seu protagonisme indiscutible al Camp de Tarragona. Un moviment 
$.ndtcal, el Confederal, dmgit per petits propietaris fortament combatiu en la 
conjuntura 1917-1923 í adscrit a tes tesis frentales durant ta Segona República. 

La geografia del sindicalisme agrari que hem confeccionat en aquest capíoi 
palesa, a cop d'ull, la riquesa í la pluralitat suara esmentada. I una prinx.-a 
constatació del comporment sindical amatent al mosaic agran català: la diferència 
ftntre la Catalunya Vella i ta Catalunya Nova. la qual palesarà un dinamisme 
sindical superior. La importància del siridícaíisme agrari, pern, va moU més enllà. La 
formació cultural, cívica, desenvolupada na generat centenars i milers de persones 
que han ostentat responsabilitats a tos institucions publiques regidors, alcaldes, 
diputats-1 ais moviments socials de tota mena. Cap organització pellica o sindical 
na patit íes durament ta repressió com els s-ndicats agraris, des dels 
empresonaments i desnonaments arran del 6 d'octubre de 034, Ms els afusellats 
ser la dictadura franquista 
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El grau d'implantació territorial i t i percentatge d'afiliació sobre els actius agraris 
de la Unió de Pagesos i s incomparable amb qualsevol altra organització pollica o 
sindical catalana Un factor que s oblida tacilment í que palesa a forta tradiaó 
associativa pagesa. 

El sindicalisme agrari de caràcter inequívocament progressista i d'esquerres Ha 
estat, en els penodes de llibertats publiques hegemonic al camp català firs a la 
dan. Una tradiaó recollida, també, en la formació de la unió de Pagesos i encara 
explicitada en l'actualitat, malgrat el dormni electoral de CiU a les zones rurals Cal 
tenir en compte que el nombre d afiliats és un (et d'organitza;>ó social, mentre el 
nombre d t vots és un fet d'opinió. Es perillós comparar dos fe» d'ordre diferent. 
Una tradició que, al capdavall, ha tmposstoilitat el trencament de ta Unió de 
Pagesos per part de CiU -i dels socialistes o la consolidació 'l'una clara alternativa 
sindical. Una tradició que na dut darrerament la Unió de Pag asos a donar suport a 
la convocatòria d'aturada general del 14 de desembre de 1188 decretada per les 
centra» sindicals Ccoo i Ugt, i participar, en algunes comarques, de forma activa. 
No debades, (a pancarta que obna la manifestació de bi ciutat de Lleida era 
signada per Ccoo, Ugt i la Unió de Pagesos. Una tradició doncs, tossuda, de la 
cultura de tos esquerres a Catalunya 

La contiic·ivitat social al camp no s esvaneix amb i ensuteiada de la Primera 
Republicà i Unta de la Restauració E! juny de 1878, peiexemple els llauradors de 
'horta de València es neguen a pagar ta renda ais propietaris; ragitació augmenta 
en ambar el venciment de Nadal i seixanta-set llauradors són deportats a Maó La 
situació no és normalitza Uns a l'agost de rarty seguint. Esmentem aquest cas 
perqué precisament la conflctrvrtat començarà el 188C al sud del Pnnopat, a les 
terres de l'Ebre. L epicentre de i'agrtaoó serà Tivissa i el motiu la restitució de les 
terres comuna» que foren venudes el 1859. Després crura llarga vaga. coneguda 
amb el nom de "vaga de tes barretines", e's pagesos assoliran algunes rebaixes en 
les parts de fruits que havien de lliurar ais propietaris. 

Els rabassaires del Vallès, maigr* - ^amarse-ies dolces durant la febre d'or, es 
curen amb salut i decideixen associar-*e per fer from de forma col lectiva i per la 
via judicial a les amenaces de desnonaments per pat dels propietaris En aquest 
context nen a Rubí, ei set de maig de 1882, la "lliga de viticultors rabassaires de 
Catalunya* El dia 4 de juny, segons NórW Puig, se celebra una assemblea a Gelida 
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on s elegeix, per unanimitat, una comissió directiva central presidida per LLuis 
Ricardo Foras, de Sabadell, actuant de secretan Salvador Luis González, de Rubí, i 
de vocals Josep Olivó 1 Llorenç Torrent. 

Aquest fet ens anima a pensar en la formació d'un teixit associatiu reivindicatiu i 
de detensa.pnncipaiment a tos comarques vitivincoies (6), que emergirà a partir de 
1887 amb ta l l e i d*Associacions i el treball vertebrador del republicans federate. Ei 
restabliment del sufragi universal (1890) fou, sens dubtes, ei factor que esperonà 
ets federals a escampar-se per tes zones rurals amb rautomat moral d'haver estat 
els defensors de tes reivindicacions rabassaires durant la República. Així, doncs, 
neixien a l'aixopluc dels nuclis federals secccons de treballadors del camp, que 
aplegaven els rabassaires, parcers. jornalers, petis propietaris i, firis i tot, 
menestrals, com els boters. lligats a la producció vinícola. Els federals assumiren ta 
defensa dels interessos dels rabassaires tant en ei terreny polític com en el judicial 

Tanmateix, ta celebració d*una 'Conferencia de los Trabajadores del Campo" a 
Barcelona, els dies 20 i 21 de maig de 1893, la pensar en un Ment d'orientar ei 
moviment pagès cap a posicions properes a l'amrcostndtcatame. De fet, ropuscle 
editat amb tal motiu parla de vinculació amb el "Facto de Unión y Solidaridad de la 
Región Española" Aixi maten, es trobava present un representant de Badajoz i la 
societat de treballadors del camp de Málaga hi envià una salutació Del Pmcipat 
assistiren delegats de: Sabadell. Sitges. Vilanova í La Geltrú. Saltem, Sampedor. 
Barcelona i rodales, Mataró, Vilafranca del Penedès, Manlleu i Roda. 

El projecte de resolucions presentat pels pagesos de Sampedor i Sallent maldava 
per no pagar tes contribucions per aquells que no eren propwtans directes de les 
finques; considerar la rabassa morta com un contracte perpetu; convertir en 
propietat comunal tota finca no conreada durant tres anys; assegurar el dret de 
possessió {no de propietat) de qualsevol finca comunal no conreada durant tres 
anys pel primer que la treballi; librar del servei militar a tot pagès que no fos 
propietan o, en el cas de ser-no, treballi personalment la terra i amb els seus fruits 
es mantingui sense necessitat de 'entr jornalers; i un jornal just pel jornaler, així 
com laiut als sistemes socials que tendeixin a suprimir la propietat individual de la 
terra í, per tant, del salan. 

La proposta combinaba la tradició >gua!itansta amb les reivindicacions 
contemporànies dels pagesos i rabassaires. El "Manifiesto a tos trabajadores del 
campo*, signat pels rabassaires de Sallen, descriu les condicions de vida al camp; 
"El embargo, la quinta, el cumplimiento pascual, el voto, el cacique, el prestamista, 
la sequía, la inundación, ei pedrisco, helamos en invierno, arder en el verano, poca 
ropa, escasa comida, rudo trabajo, pap en el suelo por cama / pocilgas por 
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vivienda... 6Em^raremos7 ¿A dónde, si en ningún sitio hay patria para quien 
carece de capital?" 1 pregona la idea-torca, d'arrel igualitansta. que impregnarà, 
d'una manera o aira, al moviment sindical agrari: "No queremos repartos ni 
posesión individual de la tierra (...) Queremos la universalidad ó derecho común al 
Raneta y que sus frutos pertenezcan i quienes lot elaboren ó recojan*. 

Balcells ha estat ei primer en manifestar l'existència de dues organitzacions 
sindicato ideològicament diferenciades la Conferència, abans esmentada, 
d'orientació anarquista i estesa per les rodalies de Barcelona, ei Vallès, ei Bages í 
l'Osona, i la Federació creada pels republicans federals i arrelada ai Penedès i el 
Camp de Tarragona, Les actes dei Congres de la Federació celebrat a Vilanova i la 
Geltrú (1893) expressen amb tota ciaretat la pugna ideològica per encapçalat ei 
societansme pagès i el resultat favorable a tos tesis federals: las tendencias 
anarquistas que empezaban á dtoujarse nan quedado completamente derrotadas 
en el ultimo congreso por el cnteno por el criterio radical oportunista de Isidro Rius* 
f EL PANADES FEDERAL", 28-X-1S93). 

tsidre Rius, un boter de Vilafranca, federal de cao a peus, serà elegit regidor i 
diputat provincial el 1892 i esdevindrà el dirigent indiscutible de la Federació.La 
presència d'homes vinculats amb la producció agrícola, però no pagesos, serà una 
constant de mols dirigents sindicals agraris, ais quals, de retop, faran de pont entre 
les aspiracions econòmiques i els projectes politics giobairtzadors. El simple pagès 
acostuma a treballar sol i al defora, mentre els botem, escorxadors, moliners, 
corredors de vins. entren en contacte directe amb una munió de pagesos. A més a 
més, els interessos economies duns i altres van de bracet. Els menestrals, al 
capdavall, són els animadors de la vida associativa comunitària i ei sector social 
més permeable, i per tant vefticulizadof", dels nous corrents, de tot tipus, 
procedents de la ciutat. 

Les eleccions municipals de novembre de 1893 consoliden l'expansió dels 
federáis a les comarques vtlvWcoles i, concretament, a la zona d<*l Penedès (7). 
No endebades, setmanes abans, a Vilanova i la Geltrú, tingué lloc el Congres de la 
"Federación de T,abajadores Agrícolas*, en el qual es decid! 'a federació de totes 
les societats pageses de Catalunya, am com la creació de noves. El Congres elegí 
Isidre Claramunt com president, Isidre Rius com a secretari general, Pere Ltopart 
com a vtce-secretart, Anton Solsona com a tresorer, i Joan Saumell com a vocal. La 
vinculació de tots ells al republicanisme federal és paiasa. 

Tot seguí, rembranzida de la Federació arribarà al Camp de Tarragona i la Conca 

de Barberà i les societats pageses començaran a presentar els seus estatuts al 

Govern Civil de Tarragona. Els estatuts i la denominació, "Sociedad de 
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Trabajadores Agrícolas*, seran comuns a pobles com Barberà de la Conca (1894), 
Vto-rodona (1894), El Morel (1895) Altres prendran noms tan paradoxals com 
"Sindicato Agrícola Patronal Obrera de Vilallonga" (1895) I, la maiona, no passaran 
pel registre. 

El III Congrés de la Federació, celebrat a El Vendrell els dies 5 i 6 de gener de 
I896.assrteixen delegats de 53 pobles. López Estudio ha comptabilitzat prop de 
vuitanta seccions, que aplegarien, segons les dades més optimistes, vint-i-sis mil 
associats. El Penedès, el Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, constituirien 
el gruix de ''organització amb unes petites ramificacions a tos comarques vainas, 
principalment, el Vallès Occidental i l'Anoia. Les seus comárcate eren ubicades a: 
Vilafranca, Vilanova, El Vendre*. Valls, Pteamoixons i Pubí. 

L'adhesió al republicanisme federal, com hem vingut dient, és absoluta Tot amb 
tot. convé situar ideològicament ei federalisme català i el programa del partit, 
elaborat per PI i Margatl l'any 1S94, en la corda del moviment socialdemòaata 
europeu contemporani. El programa, a tal tfexemptt, pregona robjectiu final de la 
socialització de la terra bo i negant la legitimat i utilitat social dels propietaris; afirma 
el caràcter de classe i, per tant, rebutía les assocons mortes amb particioació deis 
propietaris; manifesta la seva solidaritat amb el moviment obrer internacional i 
adopta com a testa la data del Primer de Maig. 

Les simpaties per la Segona internacional són presents a les resolucions del 
Congrés d'El Ventírei. D'una banda, decideixen organitzar un homenatge a 
Fnedench Engeis, mort recenment, i, de rattra, adreçar telegramas de solidaritat 
als dirigents i diputats st'Jatetes: Juies Guesde, August Bebel, Emite Vanderwerte i 
Wiíam Thome, secretan de la comissió organitzadora del Congris intemactónal 
Socialista de Londres (1896). 

La Federació, doncs, afaiçonarà el perfil republicà i anticlerical característic de tes 

societats pageses amb les noves formes del socialisme reformista. En aquest 
sentit, cal subratllar ta tasca realizada en radmnstracM municipal i els esforços en 
el netxemr nt del cooperativisme agrari. I exemple de Barberà de la Conca és 
paradigma x guanyant-se merescudament, per part del Congrés, l'apeüaüu de 
"maestros m socialismo*: 

"Ha entrado esta sección en verdadero terreno socialista: constituido con el capte» 
personal de una carga de vino en una cooperativa se ha hecho la eieooraoón de 
vino en común, para evitar perjuicios que artes sufrían lográndose 2.000 cargas de 
vino blanco y 1 000 de fermentado; cuya elaboración se ha verificado en la justicia 
mas estricta y la amatad mas sincera. El fruto de esto es inmejorable. 

489 



La sección se ha unido con Pira y Cabra y tienen medico propio Mi necesidad d i 
pedir nada a lot prométanos ..." ("El CAMPESINO" gener 1896) 

La repressió del tederalisme i del sindicalisme pagès anà a l'ensems El 
federalisme era antinomic del rigim politic da la Restauració i el sindicalisme pages 
amenaçava els pnvlegü dels propietans rurals Batóomer Lostau. diputat i 
representan» de la tendència més moderada del repubfcanitrne federal, s'adreçà al 
C?Drtà General de Catalunya, Comte de Casp, t n un intent de frenar la repressió 
creixent. Pocs dies després tou empresonat 

"Muy señor mío y distinguido general: en el distrito de Villafranca del Panades que 
tuve la honra de representar en Cortes, se està haciendo, con pretexto de las 
actuates circunstancias, un verdadero o¡eo de republicanos y fabasatres que 
lucharon en pro da mí candidatura. El ser presidente de un Comía republicano, o el 

formar en las fias de la unión rabassaire, es lo suficiente para que tengan lugar tos 

registros domicilíanos, las amenazas y consiguientes detenciones. El panco en las 
familias labradoras cunde, así como a ira va linchando los pechos de aquellos 
laboriosos ciudadanos Los dardos envenenados de la delación van dirigidos a ta 
par que al partido republicano al asunto rabasare , ¡ 

El programa rabassaire se circunscribía a tener represantadén tn tos corrado? 
oara hacer valar sus derechos arte tos poderes oúfalcot v buscar la inteligencia da 

toa sropieíanos. pajo la aast dt yn ansio y m i t o fgconocmffio, 
GQfTwnfltrandosi y retornando tea pactes, para m o a ruar 'reme a tas 
calamidades presantes. A tan sanos propósitos ha contestado el caciquismo QUE 
TODO LO ENVENENA, falseando el sufragio de la manera más cínica, y no 
satisfecho con eito. blandiendo el arma innoble de la calumnia, cuonéndose 
cobardemente con el manto de las 

arcunstancias que atravesamos Confundir esa lucha legal que informa las 

reivindicaciones de los rabassaires, con los Mames crímenes perpretados por los 

terroristas, *s la mayor de las obcecaciones y la más vil de las calumnias. (...) 

Acabo de saber (a detención de otro rabasaír® y de tos más (lucrados; de m 
excelente arrugo don Ajan Saumeil de Las Cabanas. Le retero la nota de tos 
demás detenidos, cuya libertad ansian, a ¡a par que sus (amias, todas las 
personas honradas de la comarca. Lo que es ésta sucede es por desgracia fiel 
reflejo de to que pasa en los demás de la provincia 

La io j s i i n l y * caciquismo pretenden imperar...("EL FRANCOLÍ* (Tarragona), 
18-VIM8S6. Citat per A. LOPEZ ESTUDíLLO) 
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La repressió assolí desballestar la Feder , _ s societats pageses i, 
mam menys, esborrar l'experiència SITIOH. i poUica d'aquest anys. Les 
aspiracions dels pagesos amnen per sempre més vinculades alt proiectes de 
transformació social. Havien après a orgarwtzar-se col lectrvament tom de Ui tutel la 
dels propietans o de ta parroquia, a fer poilca i administrar els municipis, a 
protagonitzar canvia i solidaritzar-se amb els obrers industrials de ciutat, a pensar 
les coses i la vida amb un altra lògica... Una lliçó que mai més oWidanen No 
endeoades mote deis dirigents forjats en aquests anys els tornarem a trobar en 
tos futures organitzacions sindicals fins la Segona República. Tot just el moviment 
iinocai havia estat pant Ame dolor, i s clar. 



MAPA COMARCAL DE CATALUNYA 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS (1893-96) 

# Seu co»¡.ircal 

* Saccions adherides 

V Seccions 'Union Agrícola" sense nexes amo la Ftan 

FONT: A. LOPEZ ESTUDILLO 
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A la pnmera meitat de l i dècada deis anys deu toma a revifar t l sindicalisme 
agrari de classe i articular-se en una organització supramuntcipal. Ara tlmputs 
propulsor vindrà de Reus i, concretament.de r Agrupació Socialista reorganitzada 
per Antoni Fa t» i Rijas al caiíu del scoetansme obrer i dirigida par Josep 
Recasens i Mercadé 

Un dato tamas més punyents del soaalisme catata és, sens dubtes la seva 
febfesa orgànica Desprès da tot un seguit da despropòsits r Agrupació Soctaiísta 
da Barcetona aconsegueix convocara darrenes del 1910, a tos migrades 
agrupacions sootalstes del Principat amb la 'mairtat da posar de bel nou en 

funcionament la Federació Catalana del Psoe l'eJecció da Raus com i s « i á e l 
nucli da direcció, de "LA JUSTICIA SOCIAL" com a òrgan da la Federació í da 
Josep Recasens com a Secretan general, posa da relleu ¡escassetat detectius 

3a cetona. davant a reorganització de la Cnt. havu begut on eis nuclis da ta val 
del Ter anaven a mal borràs, Mataró i Slges aran uns iBots í Girona i tes Tems da 
Ponent un desert. Fet i fetnomés quedava t'empenta date pvts soaalistes 
reusencs, ta maiona dependents dal comerç 

El desenvolupament de la Fc-Psoe. amb Reus com a revel de l'ou, canviarà da 
geografia i da sector social El centre esdevindrà ¡a pentina i la partiria ei centre 
El sindicalisme .ncustnai creixerà a ¡ombra de a Barcelona Confederal i ei 
sindicalisme agran a l'ombra de rAgntpació Socialista de Reus. Las comarques 

mencionáis, doncs, seran a partir d'ara rasomada de a Fc-Psoe bo i penetrant a 
les comunitats rurals. 

EJ succés dei socialistes ais pobles es basara més en uns gran tasca 
propagandistíca i l'aprofitament dels vincles familiars, que no pas en ravmertesa 
de les propostes peniques formulades. De fet, no gaudiran d'un primer esborrany 
de programa agran. malgrat ruigenoa manifestada en ei X Congrés del Psoe 
;1912}, fins a metáis del 1914. Antoni Fabra t Ribas tou r encarregat de redactar-lo 
i tot fa pensar que. jobretot respecte a i'opmic so&t la petita propietat, s inspira en 
el farcís programa agneeia del Partí Ouvner França» aprovat en ei Congrés da 
Viarseiia ,8) 

"La propiedad pnvada m anti-socsaJ, o contraria a tos intereses de la sociedad en 
cuanto sirve de instrumento para Que unos exploten el traoap de otros, creando 
por un lado el salar» y por otro la ; rancia 
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En ests sentido la tierra cultivada por su propietario o por la familia del mismo no 
pueden considerarse a r o instrumento da explotación, por lo cual to expropiación 
de la propiedad pnvada que preconiza el Parido Socialista no reza con ¡a de ios 

peíanos propietarios. 

Estos quedarían sempre en completa libertad, y de seguir poseyendo y cultivando 
ais tierras, o de verterías al patrimonio común -solución ésta que la práctica 
probará ser la mae inveniente- para beneficiar, como tos damas ciudadanos, de 
las ventajas que a todos brindara una sociedad transformada en una verdadera 
democracia soaaf. fLA JUSTICIA SOCIAL", 20-VI-1914) 

L'actW?* um -caaHstaa reusencs s*»-«irà, principalment, per a donar nova 
embranzida r les societats pageses tot creant de novas. Parlàvem abans de la 

importància da les relacions lamiiiars o afectivas í podem esmentar ets casos de 
Riudecols i Barbera da la Conca. La eonsWuaó da la Societat da Pagesos ¿** 
Rraecois, el maie. da 1910, i de "Agrupació Socialista, quatre masos mis tare, cal 
'etacionar- a amb Josep Recasens, p qua, no endebades, ei seu sogre, Amadeu 

Cabré en sera »t president (9). La vinculació da Fabra i Rfcas amb Barberà no és 
casual. ,a que son para era 11 del poble i e l mantingué sempre estratas relacions 

amb ta lamia í la Scoe*?' da pagesos (10). Recasens surt al pas, mitjançant un 
article notat "Soaetartsmo y Sindicalismo", del menoyoti sindical per part da! 
anarquistes tot aciarmt conceptes, apostant sense embuts pal sindicalismo i, ei que 
és mas .mpcwtant. •ganl·to a un respeta potUc global da transformació. 

•Verdaderamente, son estas dos palabras sinónimas, pues, m el fondo, tienen, 
exactamente el mismo significado tena de clases, acción del proletariado en al 

terreno eonbmtco para meiorir tas condiciones da trabaie. 

A la organización obrera siempre, en Espana.se la había conocido con el nombre 
r*t scoetansmo y con el da sociedades da resistencias a lt coiectividades qua 
luchan contra al capiat 

Pero net-? aquí que de repente Jos ingenuos partidarios da la llamada acción 
directa nos salan al paso con una nueva palabra, sindicarme de a cual Macen 
bancara (...) la palabra sindicalismo ha sido importada da Francia y da otras 
naciones.en donde sa tañan sindicatos a lo qua hasta aguí nemos conocido con el 
nombra da sociedades da resistencia y sintítoaiéme al societansmo de nuestro 

pita. 

No son, por tanto tog anarquistas gantes qua gocen da una exclusiva espacial 
para usar t i sirwcaJismo No; somos también sindicalistas, más y mejor qua los 
anarquistas, tes que militamos en las filas del Partido Socialista, como son 
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sindicalistas todos tos obreros que están asociados -que pertenecen ai sindícate de 
su oficio para hablar en lenguaje moderno- y que aceptan, por tanto, la lucha 
obrera ert el terreno económico 

Nuestro societansmo o sindicalismo se distingue del sindicalismo o socetansmo 
de tos ácratas, en que el nuestro to consideramos uno de tantos medios de 
combate para luchar con el capitalismo como uno de los aspectos de la luena de 
ciases, de ¡a gran lucha poiwca de ciases que ha de llevar fatalmente a la 
humanidad al término de todas las opresiones y de todas las injusticias, 
estableciendo al efecto el régimen coiectiveta, de la igualdad social...*. {"LA 
JUSTICIA SOCIAL". S-IV-1911) 

La propaganda socialista penetra a les comarques del Camp de Tarragona, la 
Corva de Barberà i la Ribera d Ebre, seguint 'a via tema. Mo endebades, la Ugt 
gaudia entre els te-.ovians d'un cert predicament i els seus afiliats serviren de 

punts de contacte dftusio i organizado d'adés de propaganda Aixi se celebrà a 
rEspluga de Francolí, t i 2S dagost de 1910, un müng de propaganda societàna 
amb la participació deis socialistes reusencs Josep Mendoza i Miquel Mestre. Tot 
segur», es constituí?, la Societat de Pagesos ¡ Jornalers. El § de març la Societat 
ctou una sém d actes propagandistes amb un gran míting que compti amb la 
presència de Recasens. La Soaetat encetarà des d aquest any a l'Espluga de 
Franco» la celebració del Primer de Maig amb man#es»aaorts pe» carrers i 
revetttes festives closes al so de La Marseiesa (11). 

L'acció dels socialistes reusencs ambara aixi mateix a indrets aïllats de 
muntanya, com en el cas d*LHdemGins on, el juny de 1911. es crea la societat de 
Pagesos sota ¡a presidència de Joan Cuntiera, la qual plantejarà ben aviat un 
conflicte obert pel control del mercat del írebal, és a dir per robügatonetat 
imposada ais propietaris de contractar exclusivament a pagesos associats. 
Tanmateix, ei pes de ractivitat se centrara a les rodales de RAUS on, al costat de la 
creació de societats de resistencia i el suport a les vagues deis foma'ers, 
empertyeran la vía coopertlva (Mont-roíg, rAleixar. ,, a farmació racionalista 
Tivissa) i la participació a f administració municipal (Rtba-roja}, 112) 

Després de tota una dècada d'aparent t.anquti irtdt ai camp català, ett conflictes 
comencan a manrfestar-se de bel nou en forma de vagues reivindicatives 
c augment satanal í de reducció de la jomada laboral. Els protagonistes, és dar, 
són els jornalers, però recordem que mots parcers-rabassair©*?, fire i tot petis 
propietaris, han de recorrer sovint al jornal. L'extanso i intensitat de tes vagues, 
amatent tes estadístiques de rtnstituto de Reformas Soaaies* creixerà a partir del 
1912. En aquest mateix any, les vagues de Reus, Viiaflonga, l'Aleixar i Els 
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Garidells, que aplegaven 570 pagesos, suposaren la pèrdua de 12.112 jórrate, A 
Mataró, la vaga de 350 lornaters en demanda d'una reducció de la jomada de 
treoall costà 3 850 jornals (13). 

Les diferents societats pageses, malgrat les seves relacions amb l'Agrupació 
Socialista de Reus, convidaran a participar ert els seus actes de propaganda a 
persones vinculades deològcament ai . ?nubleanisme, com ara Marcel.li Domingo, 
o al moviment anarquista, principalment Ro». \* jrt l de Vate. Recasens, tn un 
Morme sobre la situació del moviment obrer . concretament, de l'organització 
socialista, esmenta la difusió de la propaganda socialista per les comarques 
meridionals i l'enfortiment de» sírtdlatisme agrari, però ai mateix temps assenyala 
les deficiencies de l'organització polí ca: 

" c a s i no nay pueblo de la provincia donde i...a Jurtci» Sartal no coloque algunos 

ejemplares y no pocos -Serra de Almos, frita. Flix, Marsà, Riudecols, etc.- se 
'emiten semanaimente sendos paquetes, v que esa labor na sido fecunda lo 
demuestra el gran número de organizaciones agrícolas creadas y tos multiples 
mítines que por estos pueblos se celebran con ¡a cooperación de ios socialistas 
rausenaes. Todo lo cual va a tener un nerrrtoso coterano: la creación de una 
potente Federación provincial de Agricultores 

Resumiendo: S oten la organización política de dase no marcna y es lógico, a 
pasos de gigante, pues solamente en Riudecols y Rlbarrop se han creado 
colectividades con este carácter, puede afirmarse que en breve la provincia de 
Tarragona será un baluarte del socialismo'. fLA JUSTICIA SOCIAL", 1-V-1§13) 

El febrer de 1913 les societats agrcotes de Riudecols i Reus poposaren constituir 
una Federació Provincial d Obrers del camp. Tres mesos després, el diumenge 25 
de maig, se celebrava al Centre de Societats Obreres de Reus rassambtea 
constituent amb ¡assistència de delegats de 17 pobles, el setanta per cent del 
Camp de Tarragona,! l'adhesió de la Sodetat tfUWemoitns (11). l'assemblea 
decidí legalitzar la Federació, tractar una campanya de propaganda i d'extensió 
organizativa, realitzar trobades de totas les societats trimestralment í convocar un 
congrés anualment, i elegir un comité de direcció.amb el compromís de reunir-se 
mensualment a Reus, format per: Salvador $ubietos (Valls), president; Antoni 
Magrtnyà (Vilaseca), vice-president; Venerand Sotanetlas (Riudecols), secretari; 
Francesc Gairat (Mont-roig), vict-secretari; Josep Borràs (Reus), tresorer, Ramon 
Fomé (El Morell) í Pw@ Vaí (Alforja), vocals. 
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Paral·lelament a la Federació Provinaal de RousTarragona. el socialisme català 
penetrarà A » les comunitats rurals a partir de f Agrupado Socialista de Mataró, la 
qual, a més a rnés de virvxiar orgànicament la Societat de Pagesos de Mataró a ia 
Ugt (1912) impulsara la creació de fes societats de Vilas-sar de Mar i Vilassar de 
Dat, aní com l'acoó reivindicativa dels pagesos fomaters del Maresme. Tot amo 
tot. cal ser piudents bo i retennt-nos a radsertpoó política de les societats pageses. 
Hi ha en el font una gran tasca sindical que ultrapassa Ui rigidesa de les etiquetes 
En aquest sentit, no erts na d'estranyar que el gran ming celebrat a Vilassar de 
Dalt. ei 9 de funy de 1912, amo assistència de pagesos de tot el Maresme, sigui 
pesKSrt per Salvador Segui. 

Fet i Fet, i anàlisi de restadetca de ies vagues agrícoles del 1913 indica una més 
gran coniicfMtat a la circumscnpcio de Barcelona - i vagues amb 2 * 66 vaguistes í 

un total de 44 541 jornades perdudes- que no pas a la de Tarragona -4 vagues amo 
403 vaguistes 1 un Mal de 1.434 jornades perdudes-. Tot amb tot, son tes vagues 
dels Jornalers de Barcelona, vinculats a ta Cnt. les que fan ei pes {151. 

De tes Terres de Ponent podem esmentar, tot 1 què no és una vaga estretament 
agrícola, ei conticte deb jornalers que treballaven a les obres del pantà d'Lítxesa 
(Segrià), t l qual afectà, del 13 al 18 de juny, 2.500 jornalers d*un total de 2.§0Q, La 
vaga, per motius salarials, provocà distirbts de gran consideració i, malgrat la 
derrota, esdevingué un factor de conscienciació de les comunitats rural veïnes 

l ambigüil3t ideològica, si més no confusionisme entre sindicalisme i oropele 
politic, es manifesta amb radhesió de la matera Federado Provincial, el març de 

1914, a la "Federación Nacional de Obreros Agrícolas de Esparta*. Recordem que 
la Fnoae aprovà en el seu pnmer congres celebrat a Cordova (1913), t l rebutg a 
raoQó poittca, En el segon congrés de la Fnoae {Valentia, maig de 1914), 
assisteixen com a delegats F M Marti en representació de la 'Federación Agrícola 
de Valls", i Salvador Subéetos, també de Valls, en representado de 3 Federado 
Provincial de Reus-Tarragom El Congrés resolgué, a petició dels delegats de les 
societats pageses de tes rodalies de Barcelona, creades al caliu de la Cnt, el 
trasllat del Consei Federal, a«í com del constí de redacaó de "LA VOZ DEL 
CAMPESINO", a Valls. L'ergamcfat del socialisme català en el si del moviment 
pagès havia begut oli. 

Els socialistes reusencs, el juliol de 1914, adonant-se com roiganitzactó sindical 
que havien creat sets ni esta marxant de tes mans fan una crida des de "LA 
JUSTÍCIA SOCIAL" a la Federació perquè ingressi a la Ugt barrejant alhora 
critiques a ta seva esteniitat. Andreu Nin, per la seva banda, enf «ca ei model ogàmc 
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provincia! i proposa, amatent rtxtmptt de Mataró, la creació d'organismes 
comárcale que responguessin a les regions agrícoles, per confederar desp-es tots 
els treballadors del camp de Catalunya en un sol organisme de caràcter nacional. 

Durant els anys 1914-16 wgué loe la lluita per l'hegemonia sindical ai camp 
català i, molt particularment a tos comarques meridionals El Congrés o t la 
Federació Provincial, celebrat al Centre de les Societats Obreres de Reus, el 17 de 
gener de 1915, decideix sense embuts adherir-se a la Frtoae . difondre "LA VOZ 

DEL CAMPESINO", edRtf a Vils. L'hcrtmert de l'afilado es palesa amb racord 
de pagar 400 cèntims a 1 000 cèntims, és a dir, a raó tfun cèntim per atiat com a 

contribució a la Fnoae i d'mtaar tot un seguit d'excurstons pete pobles amb finalitats 
propagandístiques Ei nou comitè és format per: Salvador Subietos de Valls, 

president; Ramon Farré SB Morel, vice-president; Lluís Cabré de Riudecols, 
secretan; Isidre Masdéu de La Selva del Camp, vice-secretari; Francesc Cort! de 
Reus, tresorer; i Josep Ferrer, Francesc Roig i Ramon Aixatà, tot de Reus, vocals. 

"LA JUSTICIA SOCIAL* maníestà la seva indignació davant les resolucions 
pro-artaquitzants del lli Congrés de la Fnoae celebrat a Úbeda. Els 
anarcosinccaiistes valeres planaren cara i els socialistes reusencs hagueren 
d'envalnar-se-ia. Aleshores, replegant-se cap a les comarques del Priorat. Rtoera 
d'Ebre i Terra Ala, vincularan, més o menys, a i Ugt a les societats pageses, la 
maiona nascudes sota el nom genèric dT'ntón Obrera", de; Capçanes, Cornudilla, 
Els Guiamets, La Torre de Fontaubella, Torroja, Ginestar, Flix, La Palma d'Ebre, 
Rasquera.Batea. La Fatarella i Gandesa. La Societat de Pagesos de Tortosa, amb 
190 associats l'any 1914, organtóá actes de propaganda, a darreries del 1915. 
pels pobles del volant ettem. Regués, Campredó- amb la partíapacjó destacada 
de Marcel.li Domingo, però sense que tinguem notícies del seu fruí orgànic. La 
Societat d'Aiorp, *La Productora", amb un centenar de soc», decidirà ingressar 
d'una manera expressa a la Ugt ei març de 1915. 

El desenvolupament del sindicalisme agran anarquista, fortament recoiçat per ta 

poderosa Cnt.i el fracàs de tes vagues plantejades l'any 1916 -Tivissa, Ginestar, 
Flix, El Morel..- afebliren la influència de r Agrupació Socialista de Reus. 
Paral·lelament, cal indicar tos dificultats internes per les quals travessava a 
mateixa Agrupació Socialista desprès da rei suisiada del confíete protagonitzat per 
les obreres de "La f abril Algodonera", coneguda per *EI Vapor Nou", de Reus, el 
detenoramert de les relacions de la Federació Catalana amb el Psoe -Recasens 
sortí decebut del X Congrés (1915) per t'atitud dels soaaiistes més "madrilenys" 
que no pas "espanyols"-1 es problemes financers, a més a més dels potties, que 
determinaren la desaparició de *LA JUSTÍCIA SOCIAL" 
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B nwteix tfa que mertt *LA JUSTICIA SOCIAL", t i 5 «te rwtmfcre de 1918, es 
mures el Congrés de la Fwkraeió Provincial arris l'assistència de delegacions 
procedents de; Tivissa. Ginestar. Solivella. Alcover Flix, V*l§» La Selva (Ml Camp, 
Reus i Capçanes S Congrés aprovà que totes Us societats, incloent-rr tes 
atiiiades a la Ugt, s integressin a la "Federation Nacional de Otxeros Agncuitores 
dt Espato" i que es rr»*«írigu«stin en relació a travis de "LA VOZ DEL 
CAMPESINO", puD.'icat a valls L'acord significava la liquidació de l'organització 
socialista i i acceptació de iheçemonia anarcosindiciiista 
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