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Societal pagesa
al Baix Camp:

canvi i evolucio



N.R.: A mes a mes de les ponencies del Primer Seminari sobre el
Baix Camp que, organitzat per la Seccio d'Estudis Histories i So-
cials del CERAP, va tenir Hoc a Riudoms els dies 19, 20, 21, 22,
23 i 26 del juliol de 1982 i que recollim en aquesta publicacio que
teniu a les mans, voldriem esmentar la ponencia Si'ntesi historica
del Baix Camp que pronuncia el doctor en historia del Departa-
ment d'Historia Contemporania de la Facultat de Lletres de la
Universitat de Barcelona, a Tarragona, Pere Anguera i Nolla que,
malgrat 1'enorme interes, no reprodui'm pel fet de trobar-se ja total-
ment o parcial publicada a Economia i societal al Baix Camp a
mitjan del segle XIX, col. Escaire, num. 3, de les Publicacions del
CoMegi d'Aparelladors i Arquitectes Teenies de Tarragona (Premi
Xamfra-1981).

L'Avellaner: el monocultiu en crisi, ponencia defensada per Joan
Tasias i Vails, director de 1'escola de formacio i experimentacio
agraria de la diputacio de Tarragona i ex-director general d'agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, es 1'altra mancansa d'aquest
recull.

Seccio d'Estudis Histories i Socials

Pierre Vilar ens diu que fins els anys 60 no es produeixen a Cata-
lunya els canvis necessaris per entrar dintre I'engranatge del mon
capitalista. Ara be, les transformacions socio-economiques que han
sofert els pobles basicament agraris del Baix Camp estan basades
mes en un oportunisme per tal de sobreviure a la Catalunya que
s'estava configurant que no pas a una logica i una bona planificacio
i no responen a una coherent implantacio del capitalisme dintre
Vagricultura.
Certament Vagricultura s'ha transformat per una agricultura mes
moderna i tambe la societat tradicional pagesa ha experimental un
canvi,

L'evolucio a Catalunya de I'agricultura, a les ultimes decades, s'ha
basat en les innovacions de tipologia de les explotacions. En la
formacio de noves escales de produccio com a consequencia de les
noves dotacions de tecnologia.

L'agricultura ha introdui't canvis de cultius i tecnologics per assolir
millors produccions pero el problema radica en determinar quines
son les millors escales de produccio per cada cultiu. £s a dir, on se
situen els costos mitjos de cada cultiu en relacio a la dotacio dispo-
nible de terra. Per aixo son importants els estudis presentats act
per tal de poder reflexionar sobre com s'ha de determinar la super-
fide eficient de les explotacions per cada cultiu.

El problema que es planteja en les comarques eminentment agra-
ries, com es el Baix Camp, es poder planificar I'agricultura per tal
d'obtenir uns guanys que fagin millorar la vida de la seva poblacio.
El recull de les tres conferencies que presenta el CERAP n'es un
intent i aquest es el seu valor.
Jordi Bacaria, especialista en el camp de Vandlisi de la politica
economica i de la politica agrdria, presenta un estudi que consisteix
en I'avaluacio de les intervencions publiques, els seus efectes i en la
proposta d'alternatives. L'agricultura al Baix Camp, en I'activitat
que utilitza el sol, esta assegurada sempre que no s'entri en com-
pelencia per I'us del sol. El Baix Camp compta amb una relativa
potencialitat agricola, esta situat a prop dels centres de consum i
dotat d'una importancia relativa de regadiu. Cal pensar en canvis en
I'estructura de la poblacio i en I'estructura de les explotacions i en
innovacions tecnologiques i de cultius. Plantejament que ha de por-



tar als pagesos a una serie de reflexions per tal d'assegurar el seu
futur.
La Seccio d'Estudis Histories i Socials del CERAP impulsa una
investigacio encaminada a la recerca de les relations entre I'extensio
dels conreus moderns i la transformacio de la societal agraria tra-
ditional a la Comarca del Baix Camp. Carles Marti i Marti, en
aquestes pdgines, exposa el marc tedric que sustenta el desenvolu-
pament prdctic de la investigacio. Defineix els trets mes importants
que configuren la societal agraria traditional i la desintegracio
d'aquest model Les transformations que es produeixen, entre els
anys 1802-1880, en I'estructura economica, en la propietat i en el
regim d'explotacio i els consegiients canvis ideologies. Solament a
traves de les innovations tecniques aplicades a I'agricultura, I'asso-
cianisme agrari i la difusio de Vensenyament i la cultura van per-
metre fer caure les barreres del distanciament entre el mon rural i
el mon urbd. £s entre els anys 1960-1973 que la societat catalana
agraria traditional es veu convulsionada per fenomens que suposen
un trasbals en les seves institutions i formes de vida. Marti es
planteja quins son els problemes i les grans incognites del futur mes
immediat pel Baix Camp: primerament els grans interrogants de
I'estructura productiva agricola i en segon Hoc la viabilitat del mo-
nocultiu de I'avellaner.

A la Plana del Camp, sembla, que no es comencd a conrear I'avella-
ner fins a mitjans del segle XIX quan es cercaven alternatives a la
vinya. Pero des del segle XII existeixen nombroses referencies
documentals sobre el cultiu de I'avellaner en una franja concreta
del Baix Camp que enllaca aproximadament Vilanova d'Escor-
nalbou, VArgentera, Duesaigues, Riudecanyes, Riudecols, Alforfa,
I'Aleixar, Vilaplana del Camp i la Selva del Camp. Joan B. Domin-
go i Besora planteja el perque estd tan concentrat el conreu de
I'avellaner. Estudia les possibilitats del medi natural, el coneixe-
ment que es te d'aquest conreu, les facilitats de comercialitzar-lo i
I'opcid de I'agricultor que I'escull. Arriba a la conclusio que la zona
mencionada te unes conditions climdtiques i eddfiques la qual cosa
fa que s'acosti a I'dptica geogrdfica de I'avellaner.

£s important i coneguda la participacio del Centre d'Estudis Riudo-
mencs en la investigacio de les transformations socials i economi-
ques que ha experimental la seva comarca. Avui, en la publicacio
d'aquests treballs, el CERAP demostra un nou interes en el camp
de la recerca. Els plantejaments teorics sobre Vagricultura poden
donar solutions prdctiques. El coneixement del passat d'un poble
pot fer millorar el seu futur.

6 Ma. Antonia FERRER i BOSCH

L'EXPLOTACl6 AGRARIA AL BAIX CAMP:
FUTUR I PERSPECTIVES

Jordi Bacaria i Colom

INTRODUCCIO

En aquesta dissertacio intentare presentar un model de compor-
tament de 1'explotacio agraria individual que ha estat emmarcat i
relacionat amb el comportament i evolucio global de 1'economia i
les variables politiques per a passar finalment a presentar les pers-
pectives en base a les diferents alternatives de regulacio del sector.

Un primer parentesi. ^Que estudia 1'economia i que hem de fer els
economistes?
Cal aquest parentesi per afitar 1'ambit d'estudi de la ciencia econo-
mica i aixi identificar amb mes precisio les alternatives. Val a dir
que la meva especialitat i, per tant, el camp de la meva analisi es la
poh'tica economica i la poh'tica agraria i, en aquest sentit, Tanalisi
consisteix en Pavaluacio de les intervencions publiques, els seus
efectes i, perque no, proposar alternatives.
Tornant a la qiiestio de 1'economia, he de posar de relleu que, en
un mon on els recursos son escassos i limitats, 1'economia apareix
com la ciencia que estudia 1'eleccio millor entre recursos per a
aconseguir la maxima satisfaccio. Com que un dels vehicles per a
aconseguir 1'assignacio de recursos es 1'intercanvi, la ciencia econo-
mica no pot restar al marge de com s'efectua aquest intercanvi, les
seves condicions i en general els aspectes distributius i d'eficiencia.
Aixi, doncs, entrem en el paper de I'estat, el qual sorgeix de la
necessitat de regular i ordenar 1'intercanvi per evitar "1'antropofa-
gia", assegurant-ne el compliment dels contractes, o adhuc I'estat pot
anar mes enlla i, des de la seva posicio monopolista (nomes hi ha un
estat), pot introduir mes o menys graus de justicia redistributiva o



d'equitat. No entrare en judicis etics entre les consequencies de
mes o menys equitat, perque els judicis de valor entorn uns i altres
acostumen a ser, segons qui els faci, contraposats. Aixf doncs el
mes ric oposara el dret natural o sagrat a la propietat per evitar la
redistribucio, i el mes pobre esgrimira la igualtat o el dret a la
supervivencia i anira a favor de la redistribucio. En general, i en la
societal actual, el funcionament i la combinacio d'aquestes politi-
ques es mes complicat, el desenvolupament i I'acceptacio social de
1'Estat Benefactor han introdui't moltcs redistribucions perverses.

L'economia, en aquest sentit, i el seu funcionament es com un joe,
on cada individu o cada grup o cada pai's intenta guanyar el contra-
ri. Les regulacions politiques i les proposicions de poh'tica econo-
mica son com tecniques per a empobrir el vei, en gran part, sobre-
tot les que no persegueixen aconseguir nivells mes superiors d'efi-
ciencia. Aixi doncs les formulacions economiques actuals son
d'aquest signe, tant a nivell intern del pai's com a nivell interna-
cional.

Si m'he entretingut en aquesta presentacio es per a emmarcar la
dissertacio i sobretot les alternatives en un context mes general de
funcionament de 1'economia, on 1'agricultura, en definitiva, no es
un mon a part.

Generalment als economistes se'ns demana solucions, com als met-
ges quan estem malalts, i nosaltres, amb una certa arrogancia i
possiblement per justificar-nos, les donem. Generalment una epide-
mia es guareix mitjancant un conjunt de mesures pro fi la cliques
collectives (vacunacio, esterilitzacio, etc.), que emprenen les autori-
tats publiques, i un tractament individual dels afectats que, si con-
ve posar-los en quarantena o aillament, 1'accepten perque beneficia
tots els altres i amb ells mateixos. Pero si existis una epidemia
especial mitjancant la qual perque un es cures hagues de passar la
malaltia a un altre, seria possible la quarantena? No, i aviat 1'epide-
mia empastifaria tothom si no s'imposes algun tipus de coartacio
vers els malalts. El funcionament economic en epoques de crisi es
molt semblant doncs a aquesta epidemia especial de tal manera que
els governs, actualment, emprenen politiques molt selectives, dirigi-
des a grups especifics o sectors, i que des del punt de vista internacio-
nal poden anomenar-se neo-mercantilistes. £s important, doncs, cons-
tatar que aquestes politiques mercantilistes, lluny d'enriquir uns
pai'sos, comportin un empobriment generalitzat a causa de la reduc-
cio de 1'eficiencia.

PANORAMA GENERAL DEL CANVI
EN LA PRODUCCI6 AGRARIA

Hi ha tres aspectes importants que amotllen el canvi en el sector
agrari i la desaparicio de la societat pagesa, que es substitui'da per
l'agricultura moderna.
Aquests aspectes que, fonamentalment, son externs al sector agrari
son:
- El model de consum adoptat: via americana, amb un fort com-

ponent de protei'nes animals. Canvi qualitatiu en la demanda.

- El creixement demogrdfic en les ultimes decades. Canvi quanti-
tatiu en la demanda..

- La nova tecnologia, que ha donat Hoc a la necessitat d'augmen-
tar la renda monetaria, a produir mes pel mercat, mes inputs (1)
provinents de fora i un canvi en els coneixements dels agri-
cultors. Aixo ha donat Hoc a canvis quantitatius i qualitatius en
1'oferta, i que els productes agraris siguin cada vegada mes in-
puts per un altre proces de transformacio industrial.

Tanmateix els impactes urbano-industrials per Pus alternatiu de la
terra en alguns llocs han estat importants, pero no han incidit arreu
per igual:

- El sector agrari en si s'ha vist buidat d'una part important d'ac-
tius (que han estat substitui'ts per tecnologia).

- S'ha donat una escassa reforma de les estructures productives en
perjudici de 1'eficiencia.
Els preus del sol han augmentat pel fet que, en part, s'hagi
convertit en reserva de valor, pero tambe a causa dels preus
elevats d'alguns productes agraris.

S'ha donat un augment de productes per actiu.



I PART

La via de transformacio

La transformacio de 1'agricultura, que ha donat com a resultat
1'augment del producte per actiu, ha estat basada en una escassa
variacio de les estructures (superfi'cie de produccio de les explota-
cions). Tambe ha estat basada en un proces d'innovacio: difusio
tecnologica dual que ha permes alliberar una part important de la
produccio activa agraria mitjancant els efectes substitutius de la
mecanitzacio que han comportat una relacio terra-home mes baixa;
i, finalment, ha estat basada en un canvi: d'una agricultura exten-
siva a una de mes intensiva que ha donat una produccio per hecta-
rea mes elevada, com a consequencia d'una tecnologia intensifi-
cadora de la produccio i dels canvis de cultius (que a la vegada ha
tingut un efecte d'ocupacio).

El model dual sorgeix a partir dels diferents canvis relatius en les
relacions terra-home (T/L) i producte per hectarea (Y/T), segons la
identificacio tecnica de cada coeficient per cada un dels cultius i
per I'especialitzacio productiva, a causa dels cultius de les diferents
explotacions.

Aquest canvi tecnologic, sempre associat a la dualitat esmentada,
ha tingut uns efectes sobre les explotacions pel tipus de despla-
cament cap avail de les corbes de costos mitjos i desplacaments de
les corbes d'oferta.

La determinacio doncs d'aquest model dual en relacio amb la tec-
nologia adoptada permetra esbrinar el sentit de les transformacions
agraries del perfode, el comportament dels agricultors, la incidencia
i biaix de la politica agraria i, d'aquesta, la variable de transfor-
macio mes important. Una vegada determinat el model, la seva
tendencia basica, aixi com les variables influents, horn podra esbri-
nar-hi les respostes a alguns tipus de politica agraria.

La transformacio de 1'agricultura a Catalunya a les ultimes decades
s'ha basat en els canvis de la tipologia de les explotacions, en la
formacio de noves escales de produccio com a consequencia de les
noves dotacions de tecnologia. Un dels problemes especi'fics de
1'agricultura es —com hem dit— el de la dificultat de la centralit-
zacio de la terra que permetes unes millors escales de produccio.
Aquest problema ha estat superat, en part, amb els canvis de
cultius i la nova tecnologia (en alguns casos mes divisible). Aquest
problema de les millors escales de produccio ha d'associar-se inevi-

10 tablement a la corba de costos mitjos a llarg termini. Es per aixo

que les dotacions de terra que disposa un agricultor es consideren
normalment un factor fix, mes que variable (mentre el treball per
exemple es considera mes variable) i aixo impedeix que, en no
poder augmentar la dimensio de 1'explotacio que permeti una mi-
llor combinacio de factors, 1'agricultor tingui dificultats en reduir
els costos. Aquest es per tant el fons del problema. Pero si es
possible admetre corbes de costos mitjos a llarg termini, es a dir,
amb variacio dels factors, el problema, pel que fa la terra, desapa-
reix. Es tracta doncs de determinar quan es poden donar aquest
tipus de corbes de llarg termini. En una agricultura tancada o pro-
tegida dels impactes exteriors, es possible que la terra deixi de ser
un factor fix si els canvis de cultius i la tecnologia permeten que
desapareixi aquesta restriccio. El proces seguit pot ser del tipus
seguent: I'agricultor disposa d'una quantitat de terra determinada
que no pot ampliar i per tant no pot situar-se en escales mes
eficients de produccio que imposen les noves dotacions tecnolo-
giques, el factor terra es fix; si els altres factors fossin variables,
1'augment de les quantitats de factors variables, el situarien en la
zona de rendiments decreixents. La solucio fora que I'agricultor
—sempre que les condicions de clima, edafologia, etc., ho perme-
tessin— canvies de cultiu, i aixi amb una mateixa dotacio de terra
pero amb una produccio diferent, assolis una escala de produccio
mes eficient, ja que el nou proces li requerira la proporcio de
factor terra que disposa. La seva corba de costos ara pot ser consi-
derada com de llarg termini, ja que la terra es variable pel proces
de produccio empres. Les dificultats podrien apareixer, en tot cas,
en relacio a les proporcions fixes de treball de que disposa si es
una agricultura familiar, pero en general, el canvi de cultiu cap a
un mes intensiu acostuma a solucionar el problema del treball,
excepte el cas d'explotacions molt marginals on Tunica solucio es
1'abandd total o partial. Una solucio semblant, que pot anar com-
plementant la primera, es la d'introduir una tecnologia estalviadora
de terra, que li permet augmentar-ne la dotacio efectiva, en el
sentit d'augmentar els rendiments per hectarea (substitucio del
guaret pels adobs). Aixi doncs tenim que, com mes alternatives de
canvi de cultiu o de tecnologia estalviadora de terra —es a dir, mes
graus de llibertat—, la terra que disposa un agricultor no es un
factor limitat i pot disposar-la per emprendre un proces de produc-
cio mes eficient.
Donada doncs la superfi'cie de 1'explotacio, si suposem que I'agri-
cultor te un comportament maximitzador, aquest introduira els
canvis de cultius o tecnologics que li permetin assolir les millors
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escales de produccio. En tot cas aquest comportament maximitza-
dor no sempre vindra explicat per aquesta tendencia a causa de les
perturbacions de les poh'tiques de preus i la diferent actitud maxi-
mitzadora de Tagricultor envers les situacions de rise i incertesa.

Per tant un dels problemas es determinar quines son, sota unes
condicions donades, el que podriem anomenar millor escala de
produccio per cada cultiu. Es a dir, on se situen costos minims
mitjos de cada cultiu en relacio a la dotacio disponible de terra.

En un estudi empiric sobre la superficie de les explotacions a
California, portal a terme per B.F. Hall i E.P.Le Veen (2), demos-
tren que la corba de cost mig a llarg termini es relativament aplana-
da despres d'un rapid descens. Els costos dels grans cultius meca-
nitzats (cereals, coto, sucre) continuen disminuint malgrat sigui len-
tament, en augmentar la superficie de les explotacions, pero en
canvi en les hortalisses i fruites els costos no disminueixen sensible-
ment despres de la fase de rapid descens. Aixi doncs els costos
minims depenen del tipus de cultius que exigeix una determinada
superficie de produccio.

En el nostre estudi per Catalunya, a causa de la dificultat que
teni'em per determinar les corbes de cost de les explotacions, vam
utilitzar un metode diferent que ens permetes uns resultats simi-
lars, es a dir, determinar la superficie eficient de les explotacions
per cada cultiu. El metode es conegut com el del supervivent (sur-
vival aproach) utilitzat per alguns economistes (3) per determinar
les escales optimes de produccio de cada branca industrial. La tec-
nica del supervivent esta basada (4) en la d'iniciacio economical
aquelles explotacions amb dimensions que tinguin minims costos
mitjos de produccio seran les que sobreviuran millor en el mercat.
Aixo permet trobar el grau d'eficiencia de les diferents dimensions
de les explotacions sense entrar a determinar la funcio de cost a
llarg termini. No dona una idea clara de 1'existencia d'economies
d'escala pero pot considerar-se que, 1'espai determinat per les gran-
daries eficients, es 1'espai de les millors escales de produccio.

En els resultats obtinguts per Catalunya apareixen diferenciades
dues escales de produccio, una determinada per 1'espai de les explo-
tacions amb menor superficie per explotacio, orientades al cultiu
de fruiters i, una altra, pels cultius de cereals amb les superficies
mes grans (aci tambe pot incloure's 1'olivera i la vinya). Pels frui-
ters els intervals de participacio mes significatius (percentatges
d'arbres i explotacions sobre el total) se situen en intervals
"maxims" de 30-40 ha. i els cereals en intervals minims (adhuc
fora de 1'espai d'eficiencia) de 5 a 20 Ha. L'altre resultat, son els

intervals minims d'eficiencia, que en els fruiters estarien a 4-5 ha. i
en cereals a les 20 Ha.

Aixo ens permet definir tres conjunts, segons els intervals de la
grandaria de les explotacions. El primer es el de les explotacions
que conreen fruiters en les escales mes eficients. El segon es el de
les explotacions mes grans que conreen cereals i tambe estan en els
espais mes eficients. El tercer es una interrelacio dels dos, es el de
les explotacions que o cultiven cereals i/o fruiters amb intervals
iguals.
La pregunta que no pot contestar-se en termes de 1'anah'si portat a
terme es la segiient: A igualtat d'oportunitats entre les alternatives
de cultiu ^perque a les explotacions, on es podrien produir fruiters
amb mes renda per hectarea, s'hi conreen cereals? Aixo nomes pot
contestar-se en termes de rise i incertesa a causa de 1'asseguranca,
que representa la poh'tica de preus agraris, per determinats cultius.

Horn pot deduir que amb iguals condicions de clima, etc., els agri-
cultors que tenen explotacions de petita superficie nomes tenen
una sola alternativa per a la seva supervivencia: el canvi de cultiu
que permeti una escala mes eficient. En canvi els agricultors que
disposen de mes terra tenen una doble alternativa en relacio a les
escales de produccio. L'eleccio d'aquests ultims dependra dels preus
dels factors, de les actituds davant del rise, de la disponibilitat de
treball, etc.

El model dual de demanda de tecnologia

Una agricultura caracteritzada per diverses dotacions de terra i tre-
ball expressara la demanda potencial de tecnologia de diferents
maneres. Investigacions sobre aquest tema nan estat portades a
terme per Ruttan, De Janvry, Hayami (5).

El model es pot sintetitzar aixr. En una agricultura amb elevada
densitat demografica on no es possible disminuir de man era signi-
ficativa la relacio terra-home (T/L), els nivells de productivitat del
treball (Y/L) nomes poden assolir-se augmentant el producte per
unitat de superficie (Y/T). En aquest cas, la demanda d'innova-
cions sera del tipus estalviadora de terra.

En una agricultura de baixa densitat demografica, per augmentar la
productivitat per home (Y/L), ha d'influir-se la relacio terra-home,
augment ant-la. La tecnologia sol-licitada sera del tipus estalviadora
de treball

D'aqui surten uns efectes sobre els preus de la terra: En el primer 13



cas els preus de la terra pugen mes que en el segon. Caldria en tot
cas diferenciar els efectes de pressio demografica, de demanda de
terra, de les retribucions dels factors productius.

Aquest model ha estat presentat en termes de la dualitat de les
agricultures del Japo i EE.UU. Aquest element important de la
relacio home-terra, en relacio a 1'agricultura familiar del Japo i
EE.UU., per les diferents grandaries de les explotacions, ja va ser
posat de relleu per John Mellor (6), insistint -com fan massa so-
vint els analistes— que els canvis d'escala son a causa de Forganit-
zacio institucional oblidant, en canvi, el paper d'un canvi favorable
en la relacio home-terra. Cal insistir pero en saber quina diferencia
pot haver-hi en una poh'tica agraria que intenti influir el factor
institucional, vers una que influeixi la relacio home-terra.

Des del punt de vista dels preus dels factors, o la seva escassesa,
pot interpretar-se que, on el preu de la terra sigui elevat (o el
recurs escas) en relacio a altres factors, la demanda de tecnologia
sera estalviadora de terra i, en canvi, estalviadora de treball on
aquella sigui barata (o abundant) en relacio als altres factors.

Aquest model pot aplicar-se perfectament a Catalunya, explicat en
funcio del recurs escas que es la terra per 1'agricultura. Agricultura
que, per altra part, esta caracteritzada per diferents dotacions es-
tructurals.

La investigacio portada a terme per la innovacio tecnologica a
1'agricultura de Catalunya segons la tipologia de les explotacions
ens permet arribar a les seguents conclusions:

1. Les innovacions mecaniques son adoptades tant per les explota-
cions familiars com per les que empren treball assalariat. No pot
dir-se que les explotacions familiars adoptin un tipus de maqui-
naria que dona mes ocupacio per hectarea que les que tenen
assalariats, per cada orientacio productiva.

2. Els canvis de cultius han estat adoptats igualment per ambdos
tipus d'explotacions. Les tendencies son identiques: anar vers
cultius que ocupen mes treball per hectarea i any. El canvi mes
estes es el de cereals a fruiters, tant pel seca com pel regadiu.
Pel conjunt d'explotacions inno/adores, no hi ha una orientacio
productiva especffica de la seva dimensio.

3. Les innovacions de millora tecnologica no presenten diferencies
segons la tipologia de les explotacions i s'observen tendencies
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4. Les innovacions mecaniques es difonen de les explotacions amb
assalariats vers les familiars, i els canvis de cultius al reves. A la
vegada, 1'ordre de velocitat de difusio es: primer, mecaniques;
segon, canvis de cultius; i, tercer, millora tecnologica.

5. El mitja mes corrent de difusio de les innovacions per totes les
explotacions ha estat el de les agencies del S.E.A. Excepte en
les explotacions que tenen assalariats i que son de regadiu, que
s'han vist influides per les firmes comercials. Aixo corrobora els
resultats de la investigacio de Z. Griliches (7) als EE.UU. quan
es refereix a la velocitat de difusio entre la regio del Corn Belt i
la resta d'estats.

Podem definir, per tant, la via de transformacio de 1'agricultura de
Catalunya, en relacio a la diferent tipologia de les explotacions, de
la manera seguent:

1) Els agricultors disposen d'una quantitat determinada de terra i,
mitjancant la variable d'ajust que es la tipologia, adapten els
seus recursos productius, canviant les orientacions o cultius per
assolir aixi les millors escales de produccio, amb el qual el
factor terra, si no esdeve limitatiu, permet 1'eficiencia de les
explotacions a curt termini (mentre no hi hagi un desplacament
molt sensible de 1'oferta agraria en relacio a la demanda que
faci caure els preus).

2) Si partim d'una dualitat en la tipologia de les explotacions
segons les seves dotacions estructurals, veiem que ambdos grups
no es diferencien ni en el temps, ni en la demanda de progres
tecnic, ni en el sentit d'innovacions estalviadores de treball o de
terra. Dinamicament pot expressar-se aixi: En un primer mo-
ment les explotacions amb assalariats demanen tecnologia estal-
viadora de treball, i les que tenen poca dotacio de terra—al
temps que canvien de cultius- demanen tecnologia estalviadora
de terra. En un segon moment el proces s'inverteix, les explo-
tacions amb mes dotacio de terra demanen tecnologia estal-
viadora de terra i les que tenen menys dotacio, pero han
introdui't cultius mes intensius, demanen tecnologia estalviadora
de treball, adhuc les que tenen treball familiar.

Els forts impactes dels canvis tecnologics en els ultims anys
determinen aquest proces, difi'cil de detenninar en el temps, a
causa de les diferencies comarcals, de nivells de sous, de costos
d'oportunitat, etc. En tot cas la retencio de treball a 1'agricultu-
ra no ve explicada per la introduccio d'un cert tipus de maqui-
naria, sino pels canvis de cultius i per les tecnologies que, a la 15



vegada, requereixen mes treball (les estalviadores de terra:
innovacions quimiques i biologiques).

3) Mitjancant la variable tecnologica, s'ha produi't la transfor-
macio de 1'agricultura —coherent amb la transformacio indus-

, trial— sense que fos necessari qualsevol tipus de transformacio
institucional —o reforma agraria— de les estructures de pro-
duccio. La politica agraria ha disposal d'una variable adient,
nova en relacio a anteriors instruments de politica agraria, que
es la tecnologia. De les dues vies de la transformacio de 1'agri-
cult ura: a) Variacio de la grandaria de la terra per millorar
1'eficiencia per les condicions imposades per les noves funcions
de produccio i tecnologia, es a dir, variacio institucional; o
b) canviar ei tipus de produccio i/o de tecnologia, mantenint la
mateixa o similar grandaria de les explotacions per assolir condi-
cions d'eficiencia; es aquesta ultima principalment la que expli-
ca la transformacio de fagricultura de Catalunya, gracies a la
capacitat d'ajust de la tecnologia.

II PART

Possible exhauriment del model de transformacio

En relacio al model de formacio del perfode esmentat mes amunt,
podem apuntar un cert exhauriment de les possibilitats de transfor-
macio, es a dir, en termes d'incapacitat de resposta de la variable
d'ajust. Les raons apuntades de Pexit de la transformacio breument
serien les seguents:
1. El model —en termes de cicle de difusio tecnologica— s'ha fona-

mentat en que els agricultors Catalans eren mes innovadors res-
pecte els d'altres contrades, es a dir, els que mes aviat assolien
una disminucio de costos i per tant uns guanys diferenciats.

2. Aixo comportava assolir les millors escales de produccio en rela-
cio als agricultors d'altres contrades en els nous cultius.

3. Aprofitava al maxim els impactes positius de Felevat canvi tec-
nologic a 1'agricultura, esperonat per la politica de mecanitzacio
i innovacio tecnologica agraria de 1'estat (mecanitzacio, subven-
cio d'inputs, credits, SEA, etc.).

4. S'aprofitava els avantatges de la nova funcio de demanda interna
(productes d'elevada elasticitat de renda) i dels costos inferiors
en relacio a d'altres explotacions d'Europa. Aixo assegurava
col-locar i'oferta a 1'interior i a 1'exterior.

5. A causa de les especificitats productives de 1'agricultura, no era
necessaria una forta concentracio de capital (excepte en la rama-
deria desvinculada de la terra on el proces ha estat mes rapid) i
tampoc la centralitzacio de terres a curt termini a causa del
proces d'ajust descrit.

En definitiva, el model responia a uns determinants i condicions
endogenes importants, necessaries perque pogues arrelar el canvi
tecnologic, tal com: Exportacions agraries capaces amb agricultors
amb suficient capacitat d'organitzacio per a adoptar les innova-
cions; un mercat interior favorable (canvi en elasticitat-renda de la
demanda, increment demografic, explicatius del canvi qualitatiu i
quantitatiu de la demanda de productes agraris); proximitat a un
mercat interior (rendes de situacio) i exterior, avantatges pels
menors costos de produccio.

Llavors, les causes de Fexhauriment del model serien:
1. Incorporacio d'una segona onada d'agricultors innovadors (de

Catalunya pero sobretot de la resta de 1'estat espanyol) amb
alguns avantatges en les escales i costos de produccio. n



2. El proteccionisme de la politica agraria espanyola i el de la CEE
perjudiquen 1'agricultura catalana. El proteccionisme intern so-
bretot a la produccio ramadera (punta de 1'agricultura catalana i
retenidor de ma d'obra), la vinya; el proteccionisme de la CEE,
tambe a la produccio ramadera i 1'hortofructicola, a la vegada
que aquesta ultima es comensa a veure afectada pel proteccio-
nisme intern. Aixi, doncs, els productes que marquen la trans-
formacio passada resten en perspectiva de crisi.

3. L'estancament demografic de Catalunya i 1'estabilitat de la fun-
cio de demanda que no permet, sense tensions, successius des-
placaments de la corba d'oferta.

4. Al$a de costos, via sous o rendes dels agricultors i inputs en
relacio als pai'sos de la CEE.

5. La dualitat del model americano-japones expressat es compatible
en cada un dels pai'sos per separat, pero es insostenible a mig
termini a causa dels costos diferents en un mateix pai's, ja que
el dulisme porta implicita una retribucio diferent dels factors
productius per cada grup.
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III PART

Alternatives de politica agraria

El conjunt de restriccions expressades, aixi com les raons donades
en la darrera part, afiten sensiblement el camp de les alternatives,
per una altra part, indispensables a causa del model en crisi. Qual-
sevol alternativa de politica agraria hauria d'estar en relacio amb la
problematica descrita, tenint en compte el fort biaix "politic" de
les politiques selectives.

La integracio en la CEE afita molt mes el camp de les possibles
alternatives a causa de 1'acceptacio del marc de la PAC. Aquesta
integracio permet una opcio mes oberta de la politica agraria en
termes de 1'eficiencia productiva a causa de I'especialitzacio agraria
europea, i Taugment del comer? (8), pero els seus efectes positius
poden -despres d'un temps— tornar-se en contra tal com es palesa
en el propi proces d'integracio de la CEE com a resultat de la PAC.
Aquestes conseqiiencies negatives en termes d'eficiencia productiva
a mig termini serien les d'acceptar una obertura parcial de 1'agri-
cultura vers la CEE, en Hoc de la mondial, es a dir, superat el
primer impacte positiu de 1'obertura del comerg a un espai econo-
mic mes gran, esdevindria 1'impacte negatiu del proteccionisme
d'aquest espai en relacio a la resta del rnon.

Per definir una alternativa de politica agraria separem els aspectes
assignatius dels redistributius i dels estabilitzadors com un objectiu
general a perseguir de la politica economica; d'aqui es derivarien en
part d'una correcta polftica assignativa de recursos escassos.

Aquesta politica assignativa hauria de basar-se en el mercat i els
preus com a portadors d'informacio pels agents economics i de cap
manera hauria d'intentar-se augmentar perque, mitjanc,ant els preus,
la redistribucio es fa des dels consumidors vers els productors,
adhuc amb caracter pervers.

Pel costal de la demanda de productes agraris, hauria de fomentar-
se I'especialitzacio agroalimentaria de productes d'una elasticitat-
renda elevada (llet, derivats de fruites seques, olis cars, etc.). La
intervencio de I'administracio en aquest sentit hauria de ser mini-
ma, o el menys perturbadora del mercat.

S'hauria de regular els productes agroalimentaris i la seva compo-
sicio, no en sentit de prohibir determinades composicions d'un
producte, sino d'informar sobre tals composicions.

Hvitar proteccionismes aranzelaris a les importacions de productes 19



permetria augmentar la utilitat dels consumidors com a tals, orien-
tar 1'oferta interior i eliminar fraus (com el de 1'oli de colza desna-
turalitzat), consequencia del proteccionisme.

La via de la demanda es caracteritzaria, en relacio a la situacio
actual, per ser desintervencionista.

Pel costal de Voferta 1'assignacio mes eficient de recursos persegui-
ria 1'objectiu, via costos comparatius, d'una especialitzacio produc-
tiva. El pai's hauria d'especialitzar-se en els productes en que
tingues superioritat en relacio al mercat mundial. Sens dubte, aixo
portaria a escales de produccio mes grans i, per tant, a explotacions
logicament mes grans.

El sistema de preus que permetria 1'assignacio eficient hauria de ser
el del mercat mundial, amb una certa tolerancia transitoria o even-
tual en subvencions selectives a productes i inputs a carrec del
pressupost estatal, amb el qual consumidor i productor tindrien
una idea exacta del cost de proteccio, i es podrien evitar velei'tats
intervencionistes excessives, per influencies politiques.

La veritable reduccio de costos nomes seria possible aprofitant al ma-
xim els avantatges comparatius de localitzacio, clima, etc. I amb una
difusio tecnologica indicativa, assessorament tecnic comptable, per
part de les agencies estatals, que vindria justificat per Televat
nombre d'explotacions en relacio a altres sectors.

L'equiparacio al sistema de preus del mercat mundial, els avantat-
ges comparatius, les rendes de situacio, farien tendir vers unitats de
produccio mes eficients i equiparables a les de la resta del mon;
Tunic inconvenient seria el de la manca de mobilitat del factor
terra. Aquesta manca de mobilitat, junt amb I'exhauriment de la
via del canvi tecnologic, obligaria a una millor assignacio del recurs
terra.

Aquesta hauria de fer-se a traves del mercat, pero ai'llant la terra
agricola de la resta dels usos. O sigui, el que es coneix com a
reordenacio. Aquesta accio puntual per evitar els impactes alcistes
dels preus de la terra per altres usos, junt amb la disminucio dels
preus dels productes agraris farien baixar els preus del sol agricola.
Pero sobretot perque disminui's el preu del sol agricola haurien de
disminuir els preus dels productes agraris.

Aquestes alternatives nomes serien possibles en una CEE menys
proteccionista, malgrat els problemes actuals, es dificil que aixo es
doni perque, precisament, els pai'sos mediterranis el que reclamen
6s una proteccio igual que la que tenen els productes continentals

20 i, en el fons, torna a sorgir un problema politic. En aquest sentit

1'obligada acceptacio del "acquis communautaire" impideix qualse-
vol tipus de negociacio, en aquest sentit. L'unica negociacio es
sobre les transitories d'adhesio.

Per ultim la polftica redistributed hauria de ser directa, de 1'estat
als agricultors (com hauria de ser directa de 1'estat a la resta
d'agents), assignant impostos negatius. Aixo evitaria qualsevol redis-
tribucio perversa de la renda, de consumidors pobres a agricultors
rics, per example, i en cada moment es podrien determinar objec-
tius clars sobre les quantitats directes de renda a assignar o redis-
tribuir.

En definitiva, si avui el problema es millorar 1'assignacio de recur-
sos i 1'eficiencia productiva en un sistema de mercat, cal assolir
politiques amb instruments poc perturbadors i objectius selectius
que no es puguin veure manipulats i esbiaixats politicament. Evitar
una poh'tica que perjudiqui les generacions futures, perque en defi-
nitiva nosaltres som les generacions futures dels errors del passat.

Si s'accepta la primera i la segona part de 1'analisi, model de trans-
formacio i comportament politic respectivament, i si des del punt
de vista normatiu de la poh'tica economica i dels objectius
d'aquesta, s'accepta una certa saturacio dels objectius, una millora
de la renda dels agricultors o estabilitat dels preus en relacio a la
disminucuo de 1'eficiencia productiva a causa de la ineficient assig-
nacio de recursos. Adhuc s'accepta una certa saturacio de Finstru-
ment tipus de proteccio d'una industria jove, que podria ser Fagri-
cultura en la fase d'industrialitzacio; pot concloure's que les
politiques agraries han de ser dotades d'instruments poc perturba-
dors per dues raons. La primera, per 1'assoliment de 1'eficiencia
productiva i, la segona, —a causa de la primera— per evitar biaixos
politics en Fus d'aquests instruments. En aquest sentit no sols no
hauria d'entrar-se en un joe de suma zero, on perque alguns guanyin
cal que alguns perdin, sino que fins i tot un joe de suma negativa
on a la llarga tots hi perdriem.

21



AP£NDIX
El futur de 1'explotacio agrnria al 8aix Camp

L'agricultura al Baix Camp, en el sentit d'activitat que utilitza el
sol, esta assegurada sempre que no s'entri en una competencia per
a 1'us del sol o hi apareguin (externament) costos a causa dels usos
industrials, com a la zona del Francolf. El Baix Camp compta amb
una relativa potencialitat agricola, situada a prop dels centres de
consum, en creixement, amb una importancia relativa del regadiu,
etc.

El que es mes dificil d'assegurar es que Fagricultura que sobrevisqui
sigui com Tactual. En qualsevol de les hipotesis de futur que s'esta-
bleixin, caldra pensar en termes de canvis en 1'estructura de la
poblacio agricola i canvis en 1'estructura de les explotacions, canvi
tecnologic, de cultius. Com hem tractat d'explicar, per mantenir
rendes equiparables amb preus el mes ajustades possibles a les
condicions de mercat, es a dir amb intervencions en els preus de
tipus conjuntural, el manteniment d'unes variables comporta la
variacio de les altres.

Per una.altra part, el tipus d'evolucio de Pexplotacio agricola al
Baix Camp dependra en gran mesura (a part dels mercats mundials,
de la CEE, de les pautes de consum, del model energetic, etc.) del
tipus i grau d'intervencio o regulacio que tingui Hoc sobre el
sector agricola alimentari. Per exemple, politiques de sosteniment
per cultiu de 1'avellaner, comportaran el manteniment del cultiu, el
contrari possiblement no.

En aquest sentit, la primera decisio d'intervencio o no es politica,
una vegada establerta aquesta es poden pensar en les altres.
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ELS CONDICIONANTS
GEOGRAFICS I ECOL6GICS AL BAIX CAMP

Joan B. Domingo i Besora

El punt de partenga del nostre treball era esbrinar perque esta tan
concentrat el conreu de 1'avellaner en aquestes comarques i sobre-
tot al Baix Camp.

Sembla que els factors de localitzacio dels conreus giren entorn
d'unes possibilitats del medi natural, d'un coneixement d'aquest
conreu, d'unes possibilitats de comercialitzar-lo i tambe de 1'opcio
de Pagricultor que Pescull.

A nosaltres ens interessa originariament el primer factor i per aixo
ens plantejarem cercar els condicionaments del medi fisic que han
estat important^ en la localitzacio de favellaner conreat.

Abans pero, d'entrar en aquesta analisi, farem un breu repas dels
estudis geografics del Baix Camp, que no son gaire abundosos.

Referits a geografia agraria:

- GARCIA RAMON, M.D.: Estudio de los cambios en la agri-
cultura del Baix Camp de Tarragona 1955-1971 Barcelona 1976.

Aquest estudi unicament abrac,a la part central de la comarca i
analitza, sobre la base d'uns centenars d'enquestes, Pevolucio en el
periode esmentat, o sigui els canvis agricoles i ramaders posteriors
a la gelada del 56. Es un estudi teoretico-quantitatiu.

- CARDO SOLER, J.: Evolucio dels conreus al Camp de Tarra-
gona a partir del s. XVIII.

Es tambe una altra tesi doctoral, presentada el 1975, amb un en-
foe mes historicista, pero forneix una gran quantitat de dates
inedites. 25



26

Altres estudis, del medi fisic unicament, que abracen tot el Camp,
son:

- COBERTERA, E.: Ensayo de valoracion eddfica con fines agro-
geogrdficos: los suelos del Camp de Tarragona. Barcelona 1976.

— Id.: Clasificacion de los suelos del Camp de Tarragona (Segiin la
VII Aproximacion USA) Tarragona 1980.

Els estudis edafologics del professor Cobertera son gairebe linics a
tot Catalunya i tenim la sort que la seva regio d'analisi sigui el
Camp, la qual cosa ens permet coneixer els diferents tipus de sols i
llur fertilitat.

- LOPEZ BONILLO, D.: Estudio climatologico del Camp de Tar-
ragona. Tarragona 1979.

Hi estudia i analitza els diferents elements climatics: radiacio solar,
insolacio, nuvositat, temperatura, humitat, precipitacions, vents i
aridesa. Cal destacar que difererents sectors amb caracterfstiques un
xic diferents al Camp, com per exemple I'efecte foehn, que al meu
entendre te forc.a importancia per a 1'avellaner.

Refehnt-nos a la geomorfologia hi ha els estudis de S. VILASECA
entre efcs'que destaca la: Contribucio a I'estudi dels terrenys tridsics
de la provincia de Tarragona. 1920, i tambe son d'interes les parts
que hi dediquen les segiients obres generals:

— VIRGILI, Carmina: El tridsico de los cataldnides. 1958.

- LLOPIS, N.: La morfoestructura de los cataldnides. 1947.

1 tambe cal esmentar els capitals dedicats al relleu de la Geografia
de Catalunya de 1'editorial Aedos, fets per en Sole Sabarfs.
Manquen sobretot estudis de geografia humana, de demografia,
d'urbanisme, d'organitzacio territorial, etc.
El capitol referit al Camp de Tarragona de la Geografia de Cata-
lunya esta fet pel Josep IGL&SIES, que te diferents treballs sobre
el Camp.

L'obra de J. IGLfiSIES: Sintesi de la poblacio del Baix Camp a
partir del s, XIV, editada pel Centre de Lectura el 1979, es molt
general, no podem extreure'n conclusions massa aprofundides sobre
1'estat actual de la poblacio.
Ens calen estudis aprofundits de 1'estructura demografica, els movi-
ments periodics de la poblacio, les activitats professionals. En
aquest sentit pot esser interessant VAtlas socio-economic de Cata-
lunya que s'esta publicant. .

Referit a la incidencia de 1'estructura demografica sobre Fagricultu-
ra, podem plantejar-nos moltes questions que fora bo aclarir, com
per exemple: <,com ha afectat a la despoblacio del camp, 1'enve-
lliment de la poblacio o Paugment de Fesperanca de vida? Quina
imporiancia hi te 1'agricultura a temps parcial?

L'ENTORN FISIOGRAFIC DEL BAIX CAMP

EL RELLEU.—El Camp de Tarragona pot considerar-se una unitat
f'isiografica. Es un bloc enfonsat respecte a un altre que ha estat
enlairat (Muntanyes de Prades). Al Camp desapareix la Serralada
Litoral o de Marina, i ens trobem que la Depressio Pre-litoral s'obre
al mar esdevenint aqui literal. Esta encerclat per tres nuclis orogra-
fics pertanyents a la Serralada Pre-litoral: la Mola de Colldejou i la
serra de Llaberia, les Muntanyes de Prades, 1, el bloc del Gaia. El
contacte entre el bloc del Camp i els nuclis muntanyosos enviro-
nants es a traves d'un potent sistema de falles, que diferencia brus-
cament els sectors. A causa de Ferosio regressiva, el cingle ha anat
reculant i han quedat al descobert les pissarres paleozoiques que
formen el socol de les M. de Prades, i fins i tot en alguns indrets,
aquestes tambe s'han erosionat i hi aflora el granit, que, afectat per
la hidrolisi, es descompon en els caracteristics sols saulonencs (sec-
tors de Vilaplana-L'Aleixar-Alforja). Llevat dels indrets pissarrosos
que tenen formes arrodonides, els relleus muntanyosos son de tipus
tabular a causa de la seva duresa, ja que a Fesser sotmesos a les
pressions del plegament alpi, es trencaren en blocs mes o menys
compactes.

EL CLIMA.— Es tipicament mediterrani-litoral: les muntanyes que
1'encerclen li fan de muralla aerologica, o sigui de proteccio de les
influencies continentals.

Temperatures:
— Mitges anuals: Vandellos 16,8

Cambrils de Mar 16,0
Reus (BA) 15,5
Vila-seca de Solzina 15,5

Tarragona 15,6
Alcover 16,3
Casafort-Nulles 14,8
Masllorenc. 15,1
Vila-rodona 15,1

Augmenten en despla^ar-nos cap al sud. Hi ha una anomalia a
Alcover —mes calor— a causa de trobar-se a recer dels vents que
venen de la vail de PEbre (efecte foehn).27



maximes

35,4
37,0
37,2
34,3
34,8

mi'nimes

-0,8
-7,5
-8,2
-5,6
-2,6
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— Temperatures extremes:

Vandellos
Cambrils de Mar
Reus
Vila-seca de Solzina
Tarragona

El perill de les gelades no es frequent al sector de la plana del
Camp. La mitja de novembre a 1'abril es de 4,5 dies a la Base Aeria
de Reus, amb un maxim de 2 dies al gener, 1 al desembre i febrer,
i decimes per als altres dos mesos. Al sector muntanyenc, les fre-
quencies augmenten forga.

Com a resum podem dir que tenim unes mitges anuals relativament
altes (14,8 i 16,8°C), es clara la influencia del relleu que inter-
cepta els corrents freds de I'interior. Hi ha molta uniformitat termi-
ca. Al sector pla practicament no es pot parlar de mesos freds.
Suavitzacio de les temperatures de nord a sud. Son exepcionals les
onades de fred, tanmateix poden esser mes frequents les onades de
calor.

Precipitacions:

El pla del Camp de Tarragona registra uns totals de precipitacions
compresos entre els 500 i 600 mil-h'metres anuals. La distribucio es
lorca homogenia a tot el Camp. Als sectors muntanyencs del nord-
oest (M. de Prades) i per efecte del relleu, les pluges experimenten
un augment fins arribar prop dels 1.000 mm.

Es molt acusada la irregularitat interanual de 1.000 a 300 miMi'me-
tres; sembla que hi ha una successio irregular d'anyades plujoses
amb d'altres de sequera. Maxima precipitacio absoluta a la tardor,
maxim secundari a la primavera; el setembre es el mes mes plujos i
el juliol el menys. Sovintegen les precipitacions excepcionals, repar-
tides molt irregularment per la comarca.

Hidrologia:

La xarxa hidrografica es un fidel reflex del tipus de clima. Al Baix
Camp practicament no hi ha cap riu, unicament rieres que porten
aigua uns dies despres de les pluges. El dit riu Llastres entre Vande-
llos i Pratdip, quan travessa la plana te el mateix comportament
que les rieres. Cal relacionar-ho amb 1'escassetat i la irregularitat de
les precipitacions i amb el poc pendent del Camp.

El balanc. hi'dric es clarament deficitari, per aixo hi ha tanta dife-
rencia entre els rendiments dels conreus en seca i els de regadiu.

Des de 1'antigor horn ha intentat posar remei a la irregularitat dels
cabals fent pous i mines; al segle passat es feren projectes de dife-
rents embassaments: al Franco If, al Gaia i al barranc de PArgente-
ra, on es construi —prop de Riudecanyes— el panta que entra en
servei el 1918.

La major preocupacio gira entorn d'acumular 1'aigua sobrera i
anar-la gastant al llarg dels pen'odes ci'clics de sequera mes o menys
previsibles. Ja al segle XIX es planteja, en una Reunio Agrfcola de
1'IACSI a Reus, la possibilitat de:

"...la construction de muchos pozos en los alveos de los torrentes, relle-
nandolos de piedras, para que en las grandes avenidas infdtrasen en ellas
las aguas, disminuyendo la masa del caudal inundador, aumentando los
manantiales subterraneos y llenandose los inmensos hidrofilacios que los
alimentan."

Sembla que aquesta qiiestio es comenga a resoldre parcialment a
1'actualitat amb la construccio de grans bassots de plastic. De tota
manera cal que es facin uns acurats calculs dels balances hidrics de
les diferents conques i de les disponibilitats de les aigues superfi-
cials i subterranies, i que tot aixo s'emmarqui amb uns planteja-
ments mes generals d'ordenacio i racionalitzacio de Pus del nostre
territori.

Els sols:
Segons COBERTERA els sols del Camp de Tarragona, a causa de
les caracterfstiques humanes i economiques de la comarca, estan en
regressio pel que es refereix a fertilitat. Aquest autor classifica els
sols en cine graus, que van dels sols de fertilitat superior a la
climax (grau A), fins als de molt baixa fertilitat, en que Paccio de
Tagricultor esta per sota dels minims necessaris.

Amb les condicions climatiques del Camp (pluviositat i tempera-
tures mitjanes anuals) i tenint en compte el pendent, el contingut
de materia organica a Phoritzo agric en els sols conreats caldria que
fos d'un 2% (fertilitat Climax), i cal dir que de 404 mostres ha
resultat de mitjana un valor de 1,9%.

Respecte a 1'avellaner, ens interessa saber els tipus de sols pel que
fa a llur composicio quimica, ja que en els sols en que predomina
la composicio calcaria hi ha problemes de cterosi ferrica i per tant
es mes costos el conreu; per aixo tradicionalment se'I troba en els
sols bruns no calcics, i no en els miocenics.
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EL MEDI FfSIC I L'AVELLANER

Clima:
Les precipitacions optimes de 1'avellaner en seca son 1.000 mm. de
pluja anual.

Temperatures: es poc sensible al fred, per constatar destroses sobre
la fusta, son necessaries temperatures de 1'ordre de —7 CC.

Les boires de 1'hivern (gener i febrer) dificulten la pol-limtzacio, es
un factor clarament limitant, ja que calen vents sees. L'efecte
foehn (menys humitat relativa) a la franja septentrional del Baix
Camp, explica en part Tarrclament historic d'aquest conreu a les
nostres contrades; cal recordar que la humitat relativa mitjana supe-
rior al 70% no permet una correcta pol-linitzacio.

Edafologia:
Respecte a la influencia dels sols, cal dir que tenen un paper de
diferenciacio local. La textura: en sols arenosos hi habita be men-
tre no li manqui aigua, i en sols argilosos no presenta problemes
llevat que s'hi estanqui 1'aigua.

Pel que es refereix al Ph, adopta entre el 5 i el 5,5, per sobre de
Ph 8 hi'ha problemes de clorosi ferrica.

En resum podem dir que els sols mes favorables a 1'avellaner son
els profunds, bastant a prop de la neutralitat (Ph lleugerament acid
o basic), i que tinguin una bona capacitat de retencio de la
humitat.

CONCLUSIONS

Hi ha un sector del Baix Camp, a la banda septentrional, a cavall
entre la plana i la muntanya, que te unes condicions climatiques i
edafiques un xic diferenciades de la resta del Camp, i que s'acosten
una mica mes a I'optim geografic de 1'avellaner.

Aquesta franja enllac.3 aproximadamenf. Vilanova d'Escornalbou,
TArgentera, Duesaigiies, Riudecanyes, Riudecols, Alforja, 1'Aleixar,
Vilaplana i la Selva del Camp. Cal destacar que historicament el
sector del conreu de 1'avellaner ha estat central en aquesta franja;
ja que des del segle XIII en tenim nombroses referencies documen-
tals des d'Escornalbou fins a la Selva del Camp.

No fou fins a mitjan del s. XIX —en que es cercaren alternatives a
so la vinya— que 1'avellaner es comenca a conrear a la plana del

Camp, a poblacions com Riudoms, Cambrils de Mar i Vila-seca de
Solzina.

Per tant, en el nucli originari -i que actualment correspon amb les
majors densitats d'avellaners i en alguns casos es un monoconreu-
tingue una clara incidencia el medi fisic, que despres s'ha intentat
ultrapassar a causa dels condicionaments economics, malgrat que
no sempre han reeixit.
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REFLEX16 PRELIMINAR*

"La innovacio cientifica i tecnica manifesto encara unes possibili-
tats ingents, mentre que paral-lelament la societat i la cultura
trohen greus dificultats per controlar-les, i encara mes per construir

.una moral i una cultura capaces de posar-les al servei dels interessos
col lee tins de les societats. Ben al contrari, la cultura dels pobles
sembla desarrelar-se de la propia identitat a marxes forcades, abo~
cada a un model planetari imposat per les disposicions del mercat
mundial".

"Nomes aprofundint el coneixement de les societats, sabent-les
observar i entendre a traves de la seva historicitat, fent servir la
ciencia historica per tractar de desxifrar els enigmes i contradic-
cions podrem adquirir una visio, si no cientifica, si almenys raona-
da del mon —com Vilar diu. "

"Precisament per aclarir com foren viscuts els fets pels prota-
gonistes de la historia, com treballaven, com i per que establien
relacions de convivencia o de pugna, com organitzaven I'habitat,
com conformaven i explicaven la seva sentimentalitat, com s'ali-
mentaven, com es divertien, que creien i que somiaven, com emma-
laltien i com morien. "

"£$ a partir d'una historia local despullada de tota erudicio esteril
i de tot patriotisme banal que podran fer-se interpretacions globals
fonamentades en realitats historiques i que els ciutadans es podran
reconeixer com a protagonistes del proces historic i social"

32 * Mascarell, Ferran. Avui, historia local. L'Aveng, ntim. 55, desembre 1982.

LA SOCIETAT AGRARIA I RURAL AL BAIX CAMP:
CANVI I EVOLUCI6

Carles Marti i Marti

1NTRODUCCIO

El present treball es la part introductoria d'una idea d'investigacio
que, sota els auspicis de la Seccio d'Estudis Histories i Socials del
CERAP, s'esta realitzant per un grup pluridisciplinar i va encamina-
da a la recerca de les relacions entre Textensio dels conreus i la
transformacio de la societat agraria tradicional a la nostra comarca.

El que aci s'exposa constitueix el marc teoric que sustenta el
desenvolupament practic de la investigacio, i que actualment es
troba en fase de recollida de dades per una quantificacio posterior
dels resultats, L'analisi que es fa en aquestes planes, dels conceptes
expressats, son les hipotesis que basteixen el treball que s'esta fent.

El periode historic a estudiar compren els segles XVII, XIX i XXe.
amb una periodificacio que unifica i estableix les diferents etapes
historiques, economiques i socials que s'hi contenen.

CARACTERIST1QUES GENERALS
DE LA SOCIETAT AGRARIA TRADICIONAL

Delimitem historicament l'analisi a partir de finals del segle XVU1
per uns motius molt concrets: per la trascendencia i trencament
que suposa la Guerra del Frances (1798-1803) respecte a les insti-
tucions que 1'Antic Regim i que posen en marxa fets com les Corts
de Cadis, les diferents restauracions dinastiques, fins arribar a la
Revolucio de 1868, fita de la primera revolucio democratica i bur-
gesa, D'altra banda la importancia dels canvis economics i socials
que es produeixen: el proces desamortitzador amb 1'entrada de la



terra als circuits econdmics del capitalisme naixent, la supressio de
les jurisdiccions, delmes i primicies i altres drets senyorials, tanca-
ment de finques, eliminacio de 1'espiatge, configuren un marc per
on es desenvolupa la introduccio del capitalisme al camp.

Situats en aquest marc historic concret, i seguint la seva evolucio,
passem ara a definir els trets mes importants que configuren aques-
ta societal:

1) Una agriculture avan£ada d'intercanvi

La nostra agricultura comarcal de caracter autosuficient i tancada
tal com es corresponia a una societat feudal, inicia a mitjans del
segle XVII un proces primerenc, en comparacio a altres zones de
1'estat, i molt semblant a les agricultures costaneres i mediterranies,
d'obertura i especialitzacio. Aixo es produeix en passar, el que s'ha
anomenat la "trilogia mediterrania: blat, vi, oli", base i sustent dels
conreus tradicionals, a un decantament dels conreus de la vinya, i
la produccio de 1'aiguardent, en concret, tal com ens mostren els
Cadastres d'aquest segle, pobles com Riudoms, Reus, Vails o La
Selva del Camp, desenvolupen una industria artesanal orientada a
Pexplotacio cap a mercats europeus, basicament, si be mes tard i
en funcio de la llibertat de corner? amb les colonies americanes,
tambe es decantara cap aquelles zones de domini espanyol. Aquests
proces es veu completat amb un augment de terres al cultiu i una
evolucio favorable de Feconomia.

Dues consequencies importants d'aquest comerc, per la nostra
comarca foren: en primer Hoc una acumulacio de capitals originaria
que es dirigeix, sembla ser, a activitats manufactureres i industrials,
principalment el textil les referencies de les quals mostren la im-
plantacio de les primeres manufactures a Reus i del lligam entre els
comerciants i aquesta manufactura. En segon terme 1'existencia a la
nostra comarca d'un mercat interior amb altres comarques vei'nes
on venien els seus productes i on compraven per a satisfer les
necessitous que les fabriques i botigues oferien. Aixi es pot parlar
de 1'existencia de dues industries molt relacionades a I'alimentacio
tradicional: la pesca salada i la molturacio de blat, base de la dieta
pagesa. Per altra banda entorn del mercat exportador de la nostra
comarca, diverses industries artesanals auxiliars, com la tonelaria,
recipient indispensable, el sabo, o tambe la industria dels curtits,
ens mostren un grau d'especialitzacio i complementarietat en una
comarca que comencava a trencar amb un passat feudal. Coneixem
1'existencia i molt localitzats, encara que no exclusius, dels gremis

34 de: sastres, paletes, sabaters, serrallers, fusters, soguers, cordoners,

carreters etc., des del segle XIV. Per altra banda 1'existencia d'una
xarxa basics de comunicacions inter comarcal molt rudimentaria,
servida per carros i traginers, i com a punt cabdal 1'existencia del
Port de Salou, vertadera porta que ens comunicava al mon europeu
i ens facilitava relacions amb paisos tan exotics en aquells temps
com: Franca, Napols, Anglaterra, Holanda, Dinamarca, Genova,
Toscana, PImperi i Ragusa. I per mostrar el seu significat cal valo-
rar que a la nostra comarca a finals dels segle XVIII s'exportava el
35% del vi i el 60% de 1'aiguardent produit a Catalunya. Per altra
banda una manufactura textil, 1'estamenya, coneguda a partir del
segle XIV comenca a prendre volada i allo que en un principi era
un gremi artesanal, per a subvenir les necessitats minimes de roba,
es va transformar en una industria textil important.

2) Una societat jerarquica i estamental
Aquesta dinamica que es desenvolupa de forma tan primerenca, i
que trencava, poc a poc, Testabilitat de 1'autoconsum, topava amb
una societat i amb unes institucions de caracter feudal, que consti-
tui'en una faixa que immobilitzava i impedia un gran salt cap enda-
vant.
En efecte, al camp, la propietat feudal de la terra i les seves formes
juridiques, donaven a la noblesa i a 1'esglesia el poder territorial i la
seva jurisdiccio emparava i subjugava una pagesia que es veia obliga-
da a treballar unes terres alienes que li eren assignades a canvi d'un
delme sobre les collites i els productes que en treia, i que se'n
beneficiava el propietari. Al marge d'aquest tipus de propietat tam-
be hi havia la propietat comunal entorn al municipi, i la petita
propietat, en general, d'horts i peces de terra redui'des, que consti-
tui'en, a la nostra comarca, una part petita de les superficies con-
reades. D'altra banda les formes juridiques de la tinenga de la terra,
arran de la sentencia de Guadalupe, van configurant una serie de
formes que practicament nan funcionat fins als nostres dies. Ens
referim als contactes del cens enfiteutic, que lligaven perpetuament
amo i enfiteuta; al contracte de parceria, mes modern, i que es
basava en 1'assignacio d'un percentatge que hom lliurava a 1'amo,
de la collita, com tambe del contracte de "rabassa morta" que
lligaven a amo i rabassaire per temps de vida dels ceps plantats.
Aquest tipus de contractes permeteren a 1'agricultura de la nostra
comarca un creixement i riquesa que feren possible el mercat
comercial, si be la lluita dels pagesos entorn a la modificacio avan-
tatjosa dels contractes, del seu termini, i de la necessitat d'una
estabilitat com a conreadors, configuren uns conflictes socials en- 35



torn la terra i en 1'apropiacio de 1'excedent, mantenint uns i altres
unes relacions de forga, que es van repartint en les diferents cojun-
tures economiques. El sistema d'heretatge, la institucio de 1'hereu i
els fadrins, faciliten una preservacio de la propietat i eviten la seva
fragmentacio, i es un element favorable de prosperitat i estabilitat
pagesa.

L'estructura social estava composta per un vertex constitui't per la
noblesa rural, grans propietaris que ostenten tractaments i titols
que acrediten un rang reconegut, "el ciutada honrat", que nume-
ricament constitui'en un grup petit, pero alhora poderos, d'ells
depenia el govern del municipi i 1'encarnar 1'autoritat reial, dels
quals n'eren els subdits predilectes. Un segon grup era constitui't
pels professionals liberals, que bastien els serveis minims i poc
desenvolupats propis de les societats rurals: apotecaris, cirugians,
manescals, escrivans i estanquers, la funcio dels quals era burocra-
tica i sempre acompanyada per un petit nucli militar, encarregat de
legitimar 1'autoritat feudal i 1'ordre establert. Un tercer grup cons-
tituft pels artesans, que podien constituir els seus gremis locals o
comarcals, i que cxercien la infrastructura de 1'activitat agricola:
espardenyers, ferrers, carreters, boters, teixidors, fusters, paletes,
moliners^ calderers, serrallers, picapedrers, barreters, soguers, confi-
ters, etc., en general estaven en relacio amb la importancia demo-
grafica i economica de cada poble, 1 era considerat com un grup
intermedi. El grup mes nombros per la seva importancia social era
el que configurava els jornalers o pagesos pobres que guanyaven la
seva subsistencia treballant pels terratinents propietaris, a traves
dels contractes ressenyats anteriorment. Representen a la nostra
comarca, i en concret a Riudoms, entre un 20% i 30% de la pobla-
cio activa. Existien en les societats de 1'Antic Regim altres grups
marginals com les vidues, minusvalids, menors, etc. de poca impor-
tancia, pero alhora representatius d'una estratificacio social que els
diferenciava per rao del seu estat. Finalment els eclesiastics: preve-
res, economs, vicaris, beneficiaris, clergat secular masculi i femem,
constitui'en el grup diferenciat amb mes poder, tant material com
ideologic, i eren legitimadors d'una estructura social ancestral d'ori-
gen divi.

La institucio basica on descansava un dels pilars del regim feudal
era la f am ilia patriarcal: la regia el pare-patriarca i el seu domini
eren els seus fills, nets, col-laterals fins a la tercera generacio, la
unitat de la qual era la casa pairal on vivien diverses unions matri-
monials dels seus descendents, emparats sota la seva jurisdiccio i

36 treballant en una mateixa unitat economica, la majoria de vegades.

Les funcions de la f am ilia eren totalitzadores, abastaven des de la
reproduccio, 1'ensenyament, principalment laboral, la difusio i arre-
lament dels principis morals i religiosos dels seus membres, la justi-
cia domestica, la solidaritat, el subveniment de les seves necessitats
economiques. Aquesta familia patriarcal constitui'a, a petita escala,
el model ampliat de la societal estamental: jeraquia, autoritat, esta-
bilitat, i autosuficiencia.
Finalment i per acabar de definir aquesta societat estamental cal-
dria parlar de la influencia de 1'Esglesia i les seves institucions que
donaven un sentit transcendent i una cosmovisio religiosa del mon,
d'un mon tancat i ordenat on tot tenia un sentit i que es reprimia
la novetat com una desestabilitzacio que profanava les veritats tra-
dicionals, les uniques autentiques i vertaderes.

DESINTEGRACI6 DEL MODEL AGRARI TRADICIONAL:
CANVI I MODERNITZACIO

Aquesta societat jeraquica i tancada havia de topar amb unes ansies
de modernitat, de progres i d'expansio economica, que en altres
pai'sos d'Europa, i concretament des de la Revolucio Industrial
anglesa, era un exemple que les nostres autoritats iMustrades i libe-
rals anhelaven a imitar. Historicament, aquest periode de canvis i
de trencament amb les institucions feudals, podem situar-lo, al nos-
tre pai's, entre 1803-1880, un periode molt llarg en relacio amb
altres pai'sos europeus, i amb una correlacio de forces continua-
ment canviant, amb perfodes curts, coincidents amb politiques libe-
rals o moderades (segons la classificacio polftica de 1'epoca) que
comencen a les Corts de Cadis, segueixen els pen'odes liberals del
regnat de Ferran VII i culminen en la Revolucio de 1868, amb
homes il-lustrats que representen els interessos d'una burgesia dels
negocis de la Desamortitzacio, de les manufactures textils o de la
siderurgica basca, que pugnen per a fer-se amb el control dels apa-
rells del poder, en contra d'una oligarquia de la noblesa i 1'aristo-
cracia disposada a defensar el seu poder secular i la gran propietat
de la terra, i una Esglesia que veu com la Desamortitzacio acaba
amb les seves propietats i per tant un considerable poder economic
i material. Tot aquest proces que es conegut historicament com la
liquidacio i destruccio de les institucions de 1'Antic Regim al nostre
pai's i que culmina amb la revolucio industrial moderna o burgesa,
al camp, signifiquen la introduccio i desenvolupament de les formes
de produccio capitalista, amb la dissolucio de les formes de pro-
pietat feudal i obrint les vies cap a nous models de productivitat i
de comercialitzacio de 1'agricultura. 37



Es evident que tot aquest cicle, que compren gairebe tot el segle
dinou, no va tenir una evolucio lineal (abans hem assenyalat les
grans contradiccions en que es va desenvolupar) ni va tenir un
desenlla^ clar: ascensio de la burgesia i fi de 1'aristocracia. La reali-
tat es molt mes complexa i rica, que totes les reduccions i mitifi-
cacions que puguem fer, i en el cas del nostre pais les opinions dels
nostres estudiosos es divideixen a Fhora de valorar que va suposar:
des dels que neguen que realment existis una Revolucio Burgesa i
capitalista, segons els manuals a 1'us, fins els que, com el professor
Nadal i Oiler, opinen que la via espanyola al capitalisme s'essembla
mes al model prusia, per quan el model espanyol esdeve un pacte o
compromis entre les forces poh'tiques i economiques de PAntic
Regim i les forces politiques i economiques de la naixent burgesia.
Aixi doncs en el resultat no hi hauria vencedors ni vencuts, sino la
introduccio de la noblesa i 1'aristocracia en el mon nou capitalista,
sense perdre el seu poder i pactant conti'nuament la salvacio dels
seus interessos. Aquesta especificitat de la via espanyola cap al
capitalisme, apart de donar una precarietat de I'evolucio politica i
una pugna constant entre proteccionisme i liberalisme economic, ha
tingut unes conseqiiencies socials, poh'tiques i economiques que
configuren una determinada evolucio de la formacio social espanyo-
la: periferia industrialitzada contra centre subdesenvolupat, latifun-
dis contra minifundis, carlins contra liberals, oligarquia autoritaria
contra capes liberals democratiques, que culminen en la Guerra
Civil 1936-39 i un regim autoritari que ens ha durat durant quaran-
ta anys.

Deixem pero el marc general i passem ara a veure que signifiquen
aquests canvis en els quals hem anomenat el model agrari tradicio-
nal o sia 1'agricultura i la societal rural. Volem ressaltar tres trans-
formacions que es produeixen:

1) Transformacions a Pestructura economica
Motivades primordialment per la Desamortitzacio de la propietat
de la terra, i 1'entrada d'aquesta als circuits economics del mercat,
aixo es la possibilitat de vendre i comprar finques, canviar de
cultius i augmentar la seva rendabilitat economica. Per altra banda
es produeix un augment real de la produccio, motivada tant per
1'entrada de noves terres al cultiu, degut a les roturacions dels bens
amortitzats, com per la productivitat dels mateixos cultius fruit del
que s'anomena la revolucio agronomica amb la introduccio de no-
ves tecniques i sistemes de conreus, i molt especialment dels adob^

38 quimics, fitosanitaris, etc. i de 1'aplicacio del motor d'explosio en

forma de maquinaria agricola, comencant per la introduccio de les
noves arades, aixi com 1'aprofitament de 1'aigua i la seva utilitzacio
en els cultius de regadiu. Per altra banda I'especialitzacio de cultius
es produeix en aquelles especies mes adequades per a la comercia-
litzacio, que, a la nostra comarca, es, en primer Hoc, la vinya i
I'olivera, i posteriorment 1'avellaner, els que ocupen les millors i
mes grans extensions de terrenys, i son 1'exponent de la nostra
agricultura moderna i racional. Una altra transformacio la consti-
tueix la formacio d'un mercat modern, amb una xarxa de comuni-
cacions que integra els diferents espais fisics, aixi el ferrocarril i la
seva xarxa cobreixen el transport necessari que apropa els centres
productors amb els de distribucio i consum, donant sortida a la
produccio agricola que actuant amb criteris capitalistes de la llei de
1'oferta i de la demanda, els valora pels costos de produccio, co-
brint de forma definitiva aquells mercats primerencs com el de
Reus, que veuen pujar d'importancia pel valor de les transaccions i
la capacitat de contratacio. Finalment fer una referenda al feno-
men demografic que sempre acompanya a tot canvi i modernit-
zacio, el trencament del cicle vegetatiu de 1'Antic Regim, amb un
augment sostingut de la poblacio, la desaparicio de les pestes, les
mesures d'higiene sanitaria i els avencos en el camp de la medicina,
produeixen uns excedents al camp que van a parar com a actius a
una industria floreixent que necessita bra9OS.

2) Canvis a restructure de la propietat i regim d'explotacio
El proces desamortitzador no solament va produir uns efectes eco-
nomics, tal com hem vist en el punt anterior, sino que va obrir una
serie de canvis en 1'estructura de la propietat i en el regim d'explo-
tacio, no solament pel que comportava la Desamortitzacio, sino de
la forma en que es va realitzar. En efecte, com ha demostrat la
moderna historiourafia, la venda dels bens nacionals va afavorir els
compradors amb capitals importants, i aixo vol dir que les princi-
pals beneficiaries van esser la burgesia urbana, propietaris agraris, la
noblesa i els arrendataris. D'altra banda els preus elevats en que es
van rematar els lots en venda, van impossibilitar fer les inversions
necessaries a I'agricultura, com tambe, sembla, van distreure capi-
tals per a la industria. Tot aixo va comportar un reforc.ament de la
concentracio de la propietat, i la polaritzacio de la propietat en
latifundis o sia finques de gran extensio i els minifundis, petites
partides, generalment de propietat familiar, localitzades geografi-
cament en zones ben concretes de la peninsula: un Nord mini-
fundista i un Sud latifundista. Aquest va esser el proces en h'nies 39



generals i, passant al cas concret de la nostra comarca, podem dir
que va esser molt semblant: la burgesia comercial de Reus va com-
prar les millors finques i als pobles els "ciutadans honrats" van
ampliar el seu domini, posteriorment veiem homes com els Macia
Vila, Sunyer, Guell, Font de Rubinat, Mercade, etc. son tambe els
irripulsors de les fabriques i manufactutes del coto o la seda, i
s'establia aixi un nexe entre la propietat agraria i els interessos
industrials. De totes formes la petita propietat d'origen comunal o
eclesiastica va esser comprada pels pagesos pobres i aquests tipus
d'explotacions a la nostra comarca eren majoritaries en nombre
encara que no amb extensio. Aquest canvi va acompanyat d'una
serie de mesures juridiques com la supressio dels delmes i primicies,
o sia 1'impost que gravava les collites en un percentatge del 10%
aproximadament que, si be va constituir una bona noticia pel pages
delmari, com a contrapartida els nous propietaris van exigir-li una
modificacio o alteracio dels contractes de conreu, sobretot de
1'enfiteutic, per treure-li el seu caracter permanent a canvi de con-
tractes de parceria o mitgeria de caracter temporal: de collita a
collita, o be per cine anys, que logicament perjudicava els interes-
sos del pages que veia com despres de fer una inversio de treball en
una finca, en finalitzar el contracte, s'hi veia foragitat. Les lluites
entorn 'els contractes, te com a exponent la Revolta dels Rabassai-
res en ocasio de 1'aprovacio del Parlament de Catalunya de la Llei
de Contractes de Conreu, que posteriorment va esser anul-lada pel
Tribunal de Garanties Constitucionals, i que si be a la nostra co-
marca no va tenir forta incidencia, resumeix de forma general el
sentir de la pagesia. Tambe cal veure com va anar evolucionant
I'estructura de classes dins el camp, el proces de proletaritzacio del
pages sotmes a les lleis capitalistes de produccio, al fenomen emi-
gratori en les diferents etapes, com a forma d'expulsar ma d'obra
del camp, etc.

3) Consequencies ideologiques: carlins i liberals
Carlins o be partidaris de les institucions de 1*Antic Regim i liberals
o partidaris de la causa burgesa i progressista, son els protagonistes
de les lluites que durant el proces de la Revolucio Industrial i
tambe fins practicament als nostres dies han lluitat sota 1'excusa
d'una causa dinastica, (la causa del pretendent Carles de Borbo), la
legitimitat juridica, polftica i moral d'un proces d'introduccio del
capitalisme al nostre pais, que sempre ha estat contestat i comba-
tut per zones importants de la peninsula. En total diverses guerres
carlines, un saldo important de perjudicis humans i economics i el
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Ens interessa saber quin paper va jugar la pagesia en aquesta con-
tesa i superar el veil topic de pages-immobilista, urbano-progres-
sista. Tal com ens diu el professor Nadal i Oiler la nostra pagesia
feudal que tant va blasmar, en les lluites historiques portades en
contra dels senyors feudals i la noblesa, el seu rebuig a les formes
de dominacio feudal, canvia de forma de pensar, desencisat d'un
proces desamortitzador contrah als seus interessos i lesiu envers el
seu grup social, enfrontat des d'un principi amb els nous propieta-
ris en imposar-li unes relacions de produccio molt mes perjudicials
que les del regim anterior, i que el portaven al despossei'ment i a la
miseria, cau en bracos dels qui predicaven la nostalgia i el retorn a
unes situacions passades que se li presentaven ideals. Aquesta cor-
recta, al nostre entendre, interprctacio desmitifica concepcions que
sempre han aparellat la pagesia amb les forces de la reaccio, sobre-
tot a casa nostra, i ens mostra el grau de manipulacio ideologica en
que s'ha trobat. D'altra banda 1'apropiacio d'aquest sentiment reaci
al nou regim fet per 1'Esglesia i fins i tot per les forces caciquils i a
una reelaboracio dels principis morals tradicionals tenen com a uni-
ca justificacio la perpetuacio de les formes de domini d'aquests
grups sobre la massa camperola desculturiUada i i temerosa.

Dins aquest marc les dificultats de la introduccio de les idees libe-
rals al camp, son gairebe insuperables, nomes a traves de les innova-
cions tecniques aplicades a Tagricultura, Passocionisme agrari a tra-
ves dels Sindicats Agricules i les Cooperatives i la difusio de 1'en-
senyament i la cultura, fan caure les barreres del distanciament
entre el mon rural i el mon urba.

LA SEGONA ONADA DE PENETRACIO
DEL CAPITALISME AL CAMP

Historicament es por definir com a segona onada el periode que
compren les seqiieles de la Guerra Civil, passant pel Pla d'Estabilit-
zacio de 1959, fins arribar a 1'epoca expansiva de 1'economia nacio-
nal anys 1960-1973, analisi de les consequencies del qual ens
voldriem apuntar els aspectes mes remarcables. La societal agraria
tradicional del Baix Camp despres d'una guerra civil on ha jugat el
paper de vencuda, veu incrementar els seus efectius demografics
degut a la desfeta industrial, que passen a engrossir les files d'una
agricultura endarrerida dedicada a subvenir les necessitats immedia-
tes de 1'exces de poblacio que vivia dels seus recursos. Bloquejats a
nivell internacional el mercat exportador per culpa de la Guerra
Europea, minvat el mercat interior pel raccionament, el negoci 41



floreixent es "1'estraperlo" i 1'aparicio d'un mercat negre que possi-
bilita un flux de circulacio economic, que dona un cert joe a la
migrada economia d'aquells moments.

Posteriorment la gelada del 1956, amb la perdua de la practica
totalitat del cultiu del garrofer i bona part de 1'oliver, suposa el
moment d'inflexio economica mes baix a la nostra comarca, la
recuperacio de la qual es produira per 1'establiment de petites uni-
tats avi'coles, que al redos d'un mercat primerenc i poc estruc-
turat, permet a la pagesia de la comarca refer-se dels efectes de la
gelada i acumular els capitals necessaris per un canvi de cultius:
basicament 1'expansio de 1'avellaner i el conreu de les hortalisses i
fruiters, acompanyats dels efectes beneficiosos per a l'economia
que tingueren els plans d'estabilitzacio i de desenvolupament eco-
nomic (tal com assenyla M? Dolors Garcia Ramon en el llibre "Los
cambios en la agricultura del Baix Camp - Barcelona 1972). Fets
posteriors com la mateixa crisi de les petites explotacions avi'coles,
la crisi constant dels mercats internacionals de Tavellana per culpa
de la competencia turca i italiana, la competencia dels productes
hortofructicols pels primerencs valencians i de llevant, son les
consequencies mes remarcables del que suposa una agricultura de
tipus familiar envoltada en unes formes de produccio netament
capitalistes: de 1'exportacio petita avi'cola es passa a les granges
altament tecnificades no accessibles a esser capitalitzades pel pages,
que o be ha de plegar o integrar-se en un circuit d'alguna de les
grans multinacionals avi'coles. La competencia del mercat interna-
cional de 1'avellana posa en evidencia la fragilitat de les estructures
de produccio i comercialitzacio propies, produint una gran inesta-
bilitat en les rendes dels pagesos, nomes salvada en part per la gran
importancia que han tingut a la nostra comarca les cooperatives,
que han defensat i defensen 1'agricultura familiar.

ParaMelament a aquests canvis, dins 1'agricultura, la nostra societat
agraria tradicional es veu convulsionada per fenomens que suposen
un trasbals en les seves institucions i formes de vida. Ens referim
en primer Hoc: als fluxos rnigratoris, tant d'emigracio com d'immi-
gracio, que per una banda expulsen poblacio pagesa que es veu
obligada a anar a Reus, Tarragona i Barcelona a buscar a la indus-
tria la seva forma de viure, aixi com de 1'allau immigratori comen-
9at a partir dels anys 60 i que tambe el seu punt culminant pels
anys 75-76, epoca de construccio de la Refineria, industria qufmica
i Centrals Nuclears. Aquest flux migrated provoca a Fagricultura,
en les dues vertents, per un costat un intent d'eliminar ma d'obra
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bilitat de poder comptar amb ma d'obra barata immigrada, que
retarda el proces de mecanitzacio del camp, que avui contemplem
com a parcial i endarrerit. Des de la perspectiva de la mateixa
societat que els rep, es produeix un trencament en les seves institu-
cions i aparells i s'estableix una dualitat de formes de viure, acti-
tuds i comportaments, que junt amb processes paral-lels com el
turisme i la difusio dels mitjans de comunicacio de masses (premsa,
radio, TV) posen en crisi un determinat model de societat tradicio-
nal, que si be havia sobreviscut als embats a la primera onada del
capitalisme al camp 1840-1940 sense gaires problemes, es avui
incapa? de fer front a les conseqiiencies que comporta aquesta
segona onada: la massificacio i internacionalitzacio dels processes
de canvi, en el si d'unes estructures mundials cada vegada mes
interdependents. D'altra banda la industrialitzacio importada de les
multinacionals del sector qui'mic comporten una progressiva prole-
taritzacio dels pagesos mes joves que son cndats pels bons sous i
per la compatibilitat de 1'agricultura a temps parcial; proces que
d'altra banda comporta una degradacio ecologica: manca d'aigua,
contaminacio, etc. de dificil harmonitzacio amb 1'agricultura. Un
proces constant d'urbanitzacio i segones residencies sostreu al
conreu els minors terrenys aptes per 1'agricultura, tancant aquesta
panoramica de canvis mes importants que s'han produi't en la
nostra comarca en aquesta etapa que hem anomenat de segona
onada capitalista al camp.

EL BAIX CAMP A LA RECERCA DE LA SEVA IDENTITAT

La curta perspectiva existent no ens dona massa la pista del sentit i
direccio de la nostra problematica comarcal, no obstant creiem
interessant assenyalar en aquests moments quins son els problemes
i les grans incognites del nostre futur mes immediat.

En primer Hoc caldria parlar del que podriem anomenar els grans
interrogates de la nostra estructura productiva agricola, i el primer
a plantejar seria si es possible desenvolupar una agricultura prospera
en el marc d'una societat urbanitzada, es a dir, com es pot compa-
tibilitzar una agricultura basicament extensiva, basada en 1'avella-
ner, amb unes formes de viure que comporten una invasio d'una
industria importada que posa en perill aigua, terres, i atmosfera:
una comarca travessada per mitjans de comunicacio que a mes de
la destrossa de terrenys que provoca, fa augmentar nuclis urbanit-
zats de segones residencies, que extorsiona el preu de les terres
agricoles, convertint-les en preus de sol urbanitzat? 43
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Una segona incognita a planlejar-se es la viabilitat del monoculliu
avellaner, conlinuament fluctuant pels mercats i precis de transfor-
macions lecniques; la seva problematica avui emmascarada per la
crisi economica que comporta menors graus d'exigencia de pagesos
que es refugien, a falta d'altres oportunilats, a la industria, no es
excusa per a minimilzar la seva importancia.

La tercera incognila, lligada a 1'anterior, es la necessitat de plante-
jar-se la possibilital d'un canvi de cultius que possibilites la pervi-
vencia de les explotacions familiars pageses, base i pedra angular on
descansa 1'agricultura de la nostra comarca. Un canvi motivat no
tant sols com un millorament de les rendes pageses, sino com a
resposta als limits del monocultiu avellaner per la seva precarietat
estructural, i com a defensa de 1'explotacio pagesa als embats d'un
camp industrialitzat i urbanitzat, que provoca escassesa i encari-
ment de les materies primeres: aigua, terra i mitjans de produccio.
La pregunta es si hi ha capacitat per innovar i introduir nous
cultius mes intensius, mes tecnificats i amb mercats competitius i
estables. La quarta i ultima incognita es la que planteja la mateixa
pervivencia de les explotacions familiars agrfcoles, en funcio de la
seva rendabilitat economica i social. El problema hauria d'anar
dirigit no solament als pagesos perque lluitessin per la seva supervi-
vencia, sino que comporta un model de produccio agricola en el
qual s'inclouen una polftica de preus amb subvencions no al pro-
ducte, sino a 1'explotacio familiar, una reforma de la productivitat
que comporti modernitzacio de les explotacions, una politica cre-
diticia a Fabast; en definitiva una politica agraria que es plantegi a
termini mitja la incorporacio a les Comunitats Europees. En aquest
cas hem de tornar a repetir que la crisi economica emmascara els
problemes i fa perviure situacions que s'allargassen sense aparent
solucio.

UNA SOCIETAT OBERTA I PLURAL

Els ultims vestigis de 1'era pre-industrial i tradicional al camp van
caient poc a poc. Al Baix Camp, els pobles tancats i autosuficients
han mort, per a neixer una comarca intercomunicada i integrada, es
impossible avui plantejar-se el poble concret sense referir-se a la
totalitat. D'una societal trasbalsada per 1'allau immigraloria hem
passal a una societal en vies de pair i inlegrar comunilariament una
societal plural de llengua, formes de vida i aclituds. L'estancamenl
de la poblacio amb un creixemenl vegelatiu propi lorna a esser un
elemenl positiu despres de tants anys de creixement immigralori.

El nostre sistema de classes socials es ja el propi d'una societal
penetrada pel capitalisme de la segona revolucio industrial, 1'eslruc-
tura jerarquitzada tradicional: amo, mitger, mosso o jornaler, verti-
cal i aulorilaria ha donat pas a una estructura dual propia de les
relacions socials de produccio d'una societal capitalista: els que
posseeixen i els que res no posseeixen, amb tota una gamma d'es-
trats i grups socials que posen en manifest la pluralitat i la dinami-
ca d'evolucio i canvi, enfrontada amb la rigidesa i predeslinacio
dels grups socials de la societal agraria tradicional.

La mateixa pagesia ha de lluitar avui no tan sols a uns contractes
de milgeria i parceria mes beneficiosos, sino, que ha de lluitar
contra els monopolis i la seva penelracio per la via de la tecnologia,
de les integracions o la competencia dels mercats.

Les conseqiiencies a nivell dels aparells institucionals propis de cada
poble provoquen una major democralilzacio de la vida municipal,
institucional i associativa, trenquen els esquemes d'autoritarisme
propis de societats tradicionals. D'altra banda la penetracio dels
mitjans de difusio de masses en concret la TV al nostre mon rural
tenen molta mes importancia del que sovint s'ha assenyalat i
mereix un estudi profund, per quan suposen passar d'un sistema
social de valors integrals a una progressiva, inplacable i inparable
erosio de formes de pensar, creences i actituds, que graficament
podriem caricaturitzar com "de mirar-se el propi melic, a mirar el
melic del mon", i de molta mes significacio quantitativa q.ue els
efecles sobre els nuclis urbans, pel que suposen d'obertura a un
nou mon.

UN REQUIEM PER LA IDEOLOGIA RURALISTA?

£s evident que malgrat els esforcos fets per a la conservacio i
reproduccio del ruralisme ideal, que com hem vist abans constitui'a
la ideologia on es recolzaven el caciquisme i fEsglesia per a perpe-
luar el seu poder i dominacio, faveng imparable de la tecnologia,
dels mitjans de comunicacio, de 1'ensenyament i la cultura i els
avencos democratic^ de la societal civil nan provocat la seva crisi i
la seva lenta pero a la vegada inexorable extincio, que avui es mes
objecte de manipulacio polftica de determinats grups, que no
aquell sentiment autenlic d'una cosmovisio ideal i trascendental de
la vida rural, que sens dubte responia a unes delerminades condi-
cions d'exislencia i forma de veure el mon.

Hem parlal abans de factors aliens que en enlrar en contacle amb 45



la societal tradicional trasbalsen el seu contingut. Ara voldriem
referir-nos a les propies institucions afectades: la familia, 1'ensenya-
ment i la cultura, la religiositat, els estandars de vida.

La familia rural tradicional paternalitzada que girava entorn 1'auto-
ritat, el respecte a Fedat, i la solidaritat dels seus membres, com
hem vist abans s'ha desintegrat en la familia nuclear moderna, cada
vegada menys autoritaria i repressiva, no es 1'escola de treball i
vida, s'ha buidat de contingut i altres institucions s'han especialit-
zat en les seves competencies: 1'ensenyament a les escoles, la trans-
missio dels valors als mitjans de comunicacio, I'experiencia a les
noves tecniques, etc. El seu tronc autoritari ha esdevingut a posi-
cions cada vegada mes respectuoses a la pluralitat dels seus
membres mes joves, que ni per edat, formacio, ni creences, pot
imposar mesures coactives, les demandes de les quals ni pot respon-
dre, ni esla en condicions d'imposar.

D'altra banda l'ensenyament i la seva exlensio, les diverses activi-
tats culturals innovadores, han convulsionat el camp educatiu de tal
forma que els coneixements tradicionals i segurs, s'han esvai't i han
donat pas a una concepcio moderna i progressiva del coneixement
tecnic, menys academic i mes dinamic.

La religiositat tradicional del mon rural sustentada per una cosmo-
visio del mon, per la inexorabilitat d'unes lleis divines i per un
consens global de la seva veritat, tambe s'ha trastocat per culpa de
fenomens aliens i exteriors a la propia societal, posant en crisi no
solament les propies creences, sino tambe el sistema de valors que
sustentava. Avui la pluralitat i el respecte al lliure pensament van
posant fi a la rigidesa religiosa i moral de la societal agraria tradi-
cional. Aixo ha comportal una redefinicio del "rol" del capella,
representant d'una Esglesia abassegadora, a un pastor testimoniador
d'una fe supraterrenal, sense poder coactiu.

Tal vegada el fenomen mes significatiu per la seva incidencia exter-
na i pel que comporta d'innovador, ha estal Teslandard de vida de
la pagesia i dels grups que viuen als pobles. En efecte, consum,
estalvi i renda, son indicadors que mostren el grau de canvi i evolu-
cio observat durant aquesta segona onada. A manca d'estudis mes
concrets i precisos voldriem avan?ar nomes les implicacions socials
i ideologiques que suposen cadascun d'aquests valors dins la simbo-
logia Iradicional. El consum de la pagesia migrat i auster es basava
en les creences de la lerra com a cami de pas cap un irascendenl i
per tant anava contra la llei divina el fer ostentacio excessiva
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dels grups socials no lolerava una massificacio en el consum de bens
i serveis, reservant-se cada escala social una delerminada ostentacio
que li corresponia en funcio d'unes diferencies marcades, aixi: la
veslimenta d'un senyor propietari era diferent d'un jornaler, per a
posar un exemple. Estalvi i renda que avui veiem molt lligats en
funcio que a una determinada renda es correspon un determinal
estalvi, tenia una significacio molt diferent Els noslres avis sabien
que I'estalvi era una virtut catalana que per si mateixa es justificava
i entorn aquesta virlut es van crear inslitucions, costums i era
assumida com un valor basic de la societal Iradicional.

El trasbals d'aquests simbols es total: una massificacio del consum
que arriba a toles les classes i grups socials, una difusio de modes i
gustos i la possibilitat de ia seva adquisicio en un mercal obert i
abundant, aixi comporta una desaparicio formal de tot tipus de
jerarquies i la igualacio vistosa. D'allra banda el valor de I'estalvi
encara avui molt lligat en els habits mentals de la societal rural,
adquireix, poc a poc, un caracler menys Iranscendent i va lligat a
un determinat nivell d'ingressos o renda, de forma mes utilitaria, ja
que la vida no es viu com un cami de pas, sino que te un sentil
per ella maleixa, i per lanl cal viure-la inlensamenl i no desapro-
filar-la.
Finalmenl podriem parlar de 1'aleisme enfront un sentit religios de
la vida entes sempre com una actitud i una consciencia del valor
del profa, allunyant-se cada vegada mes a aquell senlil espirilual
que lot ho envai'a. De les grans fesles i commemoracions religioses:
processons, culle i celebracions paraliturgiques en les grans epoques
religioses que donen pas a les estacions de 1'any o be que celebren
relacionats amb la sembra o les collites, s'ha produi'l una Iransfor-
macio simbolica, que curiosament no afecta el seu conlingul que
segueix essent el mateix, pero en canvi es viscut de forma molt
distinta pels seus aclors, en produir-se una mutacio del seu sentit
religios estricte, per nou senlit popular i munda, Iradicional i
modern a la vegada, motiu i excusa d'alegria i participacio festiva.

A TALL DE CONCLUSIO

Totes aquestes reflexions historiques i sociolbgiques en les quals
pretenem bastir una analisi de les formes de viure de la nostra
societal pagesa Iradicional fins als nostres dies, i que fuig intencio-
nadamenl de 1'anecdota o del fet inlrascendent, de la data o de
I'esdeveniment com a formes per a bastir la nostra historia, te un
objectiu fonamenlal: treballar i investigar en el cami d'un model 47



d'integracio camp-ciutat, o el que es igual: la necessitat de buscar
alternatives que facilitin la convivencia entre les formes de produc-
cio i vida dels pobles de la nostra comarca, enfront 1'allau domi-
nant d'un industrialisme importat i abassegador. Els limits de la
nostra proposta estan definits per un rebuig total a posicions
d'enyor d'un passat ja superat, com de buscar vies autoctones que
ens pretenguin ai'llar de la formacio social dominant al nostre pais.
Al contrari les possibles alternatives s'han de fer dins el marc
d'aquesta societal industrial en crisi amb unes determinades rela-
cions socials de produccio, on 1'espai fisic i huma rural n'es part, i
subjecte actiu.
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