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Els canvis que es van viure a l'agricultura catalana durant el segle XIX són difí- 
cilment menyspreables. Tot i que diferents circumstancies socials i econbmiques 
havien anat dissolent les relacions socials dlAntic Regim en el segle XVIII, el pro- 
cés de la revolució liberal que es va iniciar el 1808 i no es va cloure fins el sexen- 
ni revolucionari, va provocar canvis iinportants en el funcionament del sector. 
D'una banda, les antigues formes de dependencia, jurídica i economica, van que- 
dar substituides per altres de noves que es definien per l'accés desigual de la 
població a la propietat i als mercats. De I'altra, la necessitat de produir per ven- 
dre es va aguditzar cada vegada més i les explotacions agrhries es van veure sot- 
meses en aquest procés a un nou conjunt de pressions, derivades de l'increinent 
de la competencia i de la inestabilitat dels mercats. Aquests canvis a més no van 
avangar de forma independent. Un i altre es van alimentar mútuament i van anar 
definint una classe molt específica de capitalisme agrari forga estks a 1'Europa 
mediterrania, que impulsa canvis substancials en les tecniques de producció i en 
els processos d'especialització. 

En el present article s'analitzaran aquests processos i les seves conseqüencies 
en quatre aproximacions successives. En el primer apartat, considerarein els can- 
vis socials que es van experimentar entre l'inici de la revolució liberal i la guerra 
civil. En el segon, destacarem les diferents conjuntures econbmiques que es van 
succeir en  aquells anys i en el tercer i el quart, per últim, analitzarem les conse- 
qüencies que van tenir els anteriors processos en el funcionament del sector, tot 
centrant I'atenció en tres aspectes: I'evolució que van experimentar els processos 
tecnics de producció, les transformacions que es van produir en els processos 
d'especialització i els canvis que es van experimentar en els nivells de producti- 
vitat. En les conclusions sintetitzaré la situació actual dels nostres coneixements 
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sobre aquestes qüestions i plantejaré algunes perspectives de futur per a seguir 
avangant en les nostres investigacions. 

Els condicionaments socials i econ6mics de I'activitat agraria. 

Coin sabein, la revolució liberal va sancionar a escala estatal la desaparició 
dels drets senyorials i va impulsar, especialment en el centre i sud del territori, la 
venda d'ainplies extensions de terra, eclesiastiques i comunals. A Catalunya pero 
aquestes vendes no foren gaire remarcables, fora d'alguns municipis de  la meitat 
septentrional i de l'interior, a causa de la diferent estructura de drets que s'havia 
anat generant a la regió els segles anteriors. A diferencia d'altres zones de l'estat, 
la instauració del nou marc institucional que va acompanyar la desaparició dels 
drets senyorials també va tenir a Catalunya altres conseqüencies. Mentre que a 
amplies parts de  l'agricultura espanyola aquelles inesures van promoure la cons- 
titució de grans propietats i van impulsar al mateix temps l'articulació d'una nova 
burgesia agraria que integra els antics senyors, a Catalunya aquelles inesures van 
consolidar el doinini útil dels grans emfiteutes existents en el sector. Sembla clar, 
per tant, que desainortitzacions i desvinculacions no van tenir els mateixos efec- 
tes a Catalunya i a l'interior de l'estat, pel que fa, especialment, a l'accés d'am- 
plies franges de la població agraria a la plena propietat de les terres que explo- 
taven, a la transformació dels antics senyors en nous propietaris i, també, als 
nivells de desigualtat que se'n derivaren?. 

Aixb no vol dir, en cap cas, coin sovint volien fer veure la burgesia agraria de 
la regió i els seus representants, que la nova societat agraria que va sorgir a 
Catalunya de la revolució liberal es caracteritzés per la seva igualtat i/o per la 
comunió d'interessos entre els seus membres. Com tot seguit veurem, la realitat 
va ser molt diferent3. 

2. Per a una síntesi d'aquests processos poden consultar-se els seguents treballs: GARC~A SAN%, A. 
"lntroducción", dins GARCÍA Sm%. A. y GARRABOU, R. (eds), Historia agraria de la i3-pc~fia co??te~i~porri- 
17er~.I. Cambio socialq8 nuer~as,for1iz~!.s de propiedad (íS00-1850), Barcelona. Crítica, 1985. pp.7-99; FON- 
TANA, J. La,fi de tXi2tic RSgii?~ i la i~7d~~strialitz~~ció, Barcelona, Ed.62, 1988; CONGOST. R., Elspropietatis 
i & ultres. La regió de Girolza. 1768-1862. Vic, Euino. 1990; de la mateixa autora "Terres de müsos. terres 
de censos. La coiiiplicada fi dels drets senyorials a la regió de Girona", dins R. CONGOST i L. TO (eds.1 
Hoi?u?s, nzasos hist6na. La Cataltrrzya del nord-est (segles N-XY). Barcelona, Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat, 1999, p. 409-450 i Els darrers seizjors de Ceruid de Tec Ii?z~estigncio~2s sobre el cardcter nzt~taizt 
de la propietat (segles XtTI-Z)). Girona, CCG edicions, Associació &Historia Rural de les Coiiiarques 
Gironines i Universital de Gkona, 2000: TELLO. E. "Renta señorial y renta de la tierra en la últiiiia etapa del 
Antiguo Réginien en Catalufia". Notzcinrio de Histotin Agraria II,4 (1992), pp.283-314. 

3. Sobre aquesta visió [radicional del camp catala. GARRABOU, R.: PUJOL, J.! COLOME, J., SAGCER, E. 
"La crisi finisecular i la recoinposició del iiión rural a Catalunya", Recerqzles, 26 (1992). pp.107-13-i; CON- 
GOST, R. "Pairalisme, historia del dret i historia de les relacions socials al caiiip catala", Estudis d'Historia 
Agrüria: 12 (1998) pp.43-76. 
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Desigualtats, conflictes i pactes en el nou. sistema social. 

En efecte, com mostren les investigacions realitzades sobre aquestes qües- 
tions, les reformes liberals tainbé va consolidar a Catalunya una distribució de la 
terra inolt desequilibrada i va potenciar, al inateix temps, unes relacions socials 
molt desiguals i conflictives. D'una banda, el conjunt de mesures que van acabar 
amb la societat d'Antic Regim van liquidar una gran part dels drets senyorials pre- 
existents, en forma principalment de delmes i altres exaccions, i van reconvertir 
diversos monopolis senyorials, com molins, fleques i ferreries, en  activitats mer- 
cantils. De l'altra, amb aquelles mesures també es van mantenir els drets d'origen 
emfiteutic i els pagarnents de censos, a tots aquells propietaris que havien fet 
subestabliments i que no van poder qüestionar els drets dels seus titulars. En el 
procés de revolució liberal, en conseqüencia, a la vegada que es van reforgar els 
interessos d'aquells grups que tenien grans extensions de terra en  doinini útil, es 
van inantenir vigents uns drets i uns pagaments que van deixar sense solucionar 
la qüestió de la propietat sobre moltes terres de conreu. En aquest context, a més, 
els principals beneficiaris de les reformes també van intentar eliminar els drets 
que havien anat assolint inolts pagesos a les zones vitícoles i tot plegat va anar 
derivant cap a unes situacions clarainent conflictives. En síntesi, la revolució libe- 
ral no acaba ainb la divisió de dominis característica de 1'Antic Regim, probable- 
ment pesque el seu principal objectiu no era altre que el de definir uns nous 
inecanismes d'explotació de la forga de treball més ben adaptats a l'economia de 
inercat i als interessos de tots aquells sectors que estaven més ben situats en l'es- 
tructura social'. 

Un cas particularment conflictiu va ser el dels rabassaires, que no eren sinó 
els titulars d'uns contractes molt específics per a posar en conreu terres incultes 
i plantar-les de vinya. Segons els pactes tradicionals aquests agricultors podien 
mantenir-se en  les noves explotacions mentre es conservessin productives les 
dues terceres parts de les vinyes que haguessin plantat, tot pagant al propietari, 
anualment, una part determinada de les seves produccions. Gracies a successius 
colgats i capficats, pero, els rabassaires havien aconseguit perpetuar els seus drets 
sobre les terres que cultivaven en reproduir les vinyes individualment, i aquesta 
circumstancia origina els conflictes. Els rabassaires argumentaven que havien 
posat en conreu terres boscoses o ermes, introduint per tant rnillores permanents, 
i que els contractes de rabassa morta, com els d'emfiteusi, eren indefinits i redi- 
mibles. Els rabassaires es consideraven doncs propietaris legítims de les terres 
que treballaven i en aquesta direcció van plantejar diferents plets judicials per tal 

4. Per a inés detalls, GARRABOU, R., PLANAS, J., SAGUER, E. Un capitalis117e in~posszbld. La gestió de 
la gralzpropietnt agraria a In Catalzi~z.~n coi?tei?zpor.~?zin, Vic. Eumo, 2001, pp. 16-23; CONGOST. R. "Temes 
de ii~asos. terres cle censos" i Els rlnrrers setz.vors de Cen~iil; de la i~iateixa autora "Sagrada propiedad per- 
fecta. Otra visión de la revolución liberal espafiola", H~storia Agraria, 20, 2000, pp.61-93. 



d'aconseguir el que volien. És a dir, la plena propietat de les seves explotacions. 
Al seu torn, els propietaris argumentaven, i no sense dificultats i contradiccions, 
que les rabasses no podien equiparar-se amb els establiments que ells tenien ori- 
ginalment, ja que en el cas de les rabasses es tractava de contractes plenainent 
coherents ainb la nova societat burgesa que s'havia instaurat i sense els quals 
hauria resultat molt difícil l'expansió l'activitat agraria. Argumentaven que eren 
contractes entre iguals en els que uns hi posaven la terra i els altres el treball i 
en el que es determinava la seva durada per comú acord'. 

Juntan~ent amb la nova situació de conflicte que es va anar configurant a par- 
tir dels processos esmentats, el progressiu desplegament de la revolució liberal i 
de l'econoinia de nlercat van tenis altres conseqüencies que van acabar posant 
en qüestió els mecanisines de legitiil~ació social i de respecte a la propietat, que 
eren indispensables pel bon funcionament del nou ordre social. En efecte, tot i 
que els nivells de desigualtat que van generar les reforn~es agraries a Catalunya 
no van ser tan intensos coin a altres zones de l'estat, diverses investigacions 
també ens mostren dues qüestions. D'una banda, que la distribució desigual de 
la terra i la dispersió de la propietat van fomentar l'expansió del conreu indirec- 
te amb parcers i arrendataris, sovint en explotacions molt petites. De l'altra, que 
les rendes que havien de pagar aquests sectors per a inantenir-se al front de les 
explotacions van tendir a incrementar-se, fent així més precaria la seva situació. 
En síntesi, les investigacions realitzades en els darrers anys ens inostren que les 
reformes liberals van consolidar en el ciin de la societat rural a una petita franja 
de grans propietaris, que havien de contractar el treball d'altres per a explotar- 
les econbinicainent, i en la base de l'estsuctura social a un ampli col.lectiu de  
petits propietaris, arrendataris i/o parcers, que sovint havien de compleinentar els 
ingressos que obtenien dels reduits trossos de terra que cultivaven ainb diverses 
activitats temporals coin a jornalers. Ln col.lectiu, en síntesi, que estava lluny de 
sentir-se satisfet amb les conseqüencies que estava generant la continuada expan- 
sió del capitalisine agrari". 

La fundació de 1'IACSI el 1851 i les diferents mesures que els propietaris van 
iinpulsar a través d'aquesta organització i altres de similars, són iniciatives que cal 
entendre-les en aquel1 context social. L'institut es crea ainb la intenció explícita 

5. Sobre els conflictes en la societat agraria caralana durant el segle XIX, vegeu: TELLO, E., ',La conflic- 
tividad social en el niundo niral cütalin; del Antiguo Kégiiiien a la Re\~olución Liberal, 1720-1833". Histot?~ 
Agmrin, 13 (19971, pp.89-104; SALA. P. "Conflictividad rural en el iiionte coiiiunai gerundense: pueblos y 
iiiansos ante el Estado interven~or en la segunda mitad del siglo XIX, Historie4 Aguuric~, 13 (19971, pp.105- 
124; COLOMÉ FERRER. J. "Las forii~as tradicionales de protesta en las zonas vitícolas catalanas durante la 
segunda mitad del siglo XIX, Histo?fcl Agmria, 15 (19971, pp.125-144. 

6. Sobre aquestes qüestions: GARRABOU. R., PUJOL. J.. COLOA,IÉ. J . ,  SAGUER, E., "Estabilidad y caiii- 
hio de la explotación caiiipesina (Cataluiia, siglos XIX-XN", dins GARRABOU. R.  (ed), Propiedndy e.hplo- 
tnció?? cc~n~pesiiza eiz ln Espalia co7?ten7pord~7en, Madrid. MAPA, 1992, pp.15-93; GARRABOU, PLANAS, 
SAGUER. U71 cap1tc1lisii7e i7ipossihle? pp.15-62. 
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de defensar la propietat i en aquest sentit actua en tres direccions. En primer lloc, 
en la defensa dels seus titulars i de les seves possessions, davant la creixent inse- 
guretat que ocasionaven els conflictes i la falta de legitiinitat existent en  el món 
rural. En segon lloc, en  la defensa dels drets legals dels propietaris sobre el con- 
junt de les seves propietats, a causa d'unes sihiacions jurídiques que encara eren, 
con1 hem vist, molt insegures. En tercer lloc, en  la recerca de nous sistemes de 
producció, tecnics i socials, amb la utilització de jornalers, inajordoms o adrni- 
nistradors, per tal d'incrementar els ingressos del sector i de consolidar així la 
seva hegeinonia i defugir les aspiracions pageses. 

En resum, la societat rural catalana del segle XiX no fou per tant aquella socie- 
tat tranquil.la i amb tendencia a la col~laboració que pretenien els propietaris i si 
les tensions que es van anar acumulant mentre avangava la centúria no van gene- 
rar conflictes més seriosos va ser, com veurem seguidament, gracies a les con- 
juntures econbmiques que van predonzinar durant la major part del període. No 
és estrany, coin tot seguit veurem, que aquesta situació comencés a canviar a par- 
tir de les decades de 1880 i 1890, quan les conseqüencies de la continuada 
expansió dels intercanvis i de la industrialització, es van deixar sentir ainb més 
violencia. En efecte, tot i que els propietaris van aconseguir en part el que volien 
amb el reforgament de la vigilancia rural, la instauració d'un Registre de la 
Propietat (1861) i la promulgació d'un Codi Civil (1888), que sentenciava a favor 
seu els litigis que mantenien amb els rabassaires i permetia desnonar-los, aquel1 
sector social tarnbé va haver d'acceptar que parceries i arrendainents eren la 
manera n ~ é s  rendible d'explotar les seves propietats, a causa de les elevades des- 
peses salarials que implicava l'explotació directa. D'una banda, perque amb 
aquesta forma d'explotació es tenia el risc de no  trobar treballadors quan més és 
necessitessin, si sols se'ls contractava quan hi havia feina, i de l'altra, perque en 
les explotacions ainb assalariats calia contractar treballadors addicionals com 
encarregats o capatassos, per tal de vigilar i controlar la resta de treballadors'. 

Els problemes que es van generar a partir d'aquesta situació no són difícils 
d'entendre, si considerem, a més, que rabassaires i pagesos subestablerts no sem- 
pre acceptaven la legitiniitat del nou ordre legal que havia sorgit de les anteriors 
reformes i que tant ells com la resta de cultivadors mantenien un elevat control 
sobre els processos de producció. Així, tot i que els propietaris van intentar con- 
trarestar aquesta situació mitjangant noves clausules contractuals i assurnint una 
part de les despeses de conreu, per la gran munió de petits propietaris, parcers 
i arrendataris, que participaven sovint d'una i altra condició i que havien de fer 

7. GARRABOL!. PUJOL: COLOMÉ 1 SAGUER: "La recon~posició", pp.108-122; GARRABOU, PLANAS 1 

SAGUER, Uiz cnpitnlisr17e iinpossible?, pp.179-224; GARRABOU, R., TELLO, E "Salario coine costo, salario 
come reddito: il prezzo delle giornate agricole nella Catalogna conteinporanea (1727-1930)", Meridinizn, 24 
(1987), pp. 173-203; GARRABOU, R., SAGUER, E., "Capiralisme agraire sans prolé~arisation. Les salariés agri- 
coles en Catalogne (XIX-XX)", dins HUBSCHER, R. et nltri, Le nzoisso~z des nutres. Les snlnriés agricoles aux 
X I X  et XX siecles, Paris, Créaplis, pp. 57-75. 
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sovint de jornalers, era clar que les rendes que pagaven no remuneraven cap 
contribució productiva dels propietaris al desenvolupament de I'activitat agraria, 
sinó tan sols uns drets de propietat fins i tot poc legítiins. 

D'aquí els greus enfrontainents que es van viure al cainp catala durant la 
decada de 1890, en els pitjors anys de la crisi economica i fil.loxerica, o, també, 
els conflictes que es van repetir posteriorment després de la primera guerra 
mundial i finalment durant la guerra civil. Entre un i altre d'aquests moments, 
també han estat ben estudiades les diferents situacions de conflicte que se sus- 
citaven freqüentinent al voltant de les remuneracions salarials durant la recol.lec- 
ció de la vinya i els cereals, amb la utilització de jornalers iminigrants per part 
dels propietaris per tal d'eludir-les; o,  encara que de forma inés localitzada, els 
nombrosos problemes que creava als propietaris la poca dedicació de parcers o 
arrendataris quan anaven a jornal. Tainbé és en aquest món de tensions, enco- 
bertes o explícites, que cal entendre la difusió de diferents classes de coopera- 
tives agraries, segons les impulsessin els uns o els altres, la expansió de nous 
sindicats de classe entre amplies franges de la pagesia, especialment en la mei- 
tat meridional de la regió i, en part, el conjunt d'iniciatives que van desplegar 
els propietaris per tal d'iinpulsar el canvi tecnic, abandonant així el seu tradi- 
cional absentisme en aquesta qüestió. 

Alguns testimonis són forca allilonadors de les tensions que es van viure en 
aquells anys. A finals del segle XIX, quan la fil.loxera va destruir les antigues vi- 
nyes plantades i va transformar definitivainent en parcers als rabassaires, aquest 
co1,lectiu va reaccionar, davant les pressions dels propietaris i el perill de des- 
nonaments, ainb la creació de noves organitzacions sindicals i la realització de  
nombroses accions violentes, tot evidenciant un elevat nivel1 de cohesió i una 
notable capacitat de resposta. Després dels conflictes els antics contractes de 
rabassa van ser substitui'ts per nous contractes de parceria, pero els propietaris 
van haver d'assumir una part iinportant de les noves despeses de plantació i una 
part de les despeses anuals de  conreu i els desnonaments, tot i la violencia dels 
enfrontaments, foren pocsS. 

Superat aquest període i recuperada la tranquil.litat, la penetració del idearis 
socialistes i anarquistes entre 2implies franges de la població rural fou constant i 
el 1906, per exemple, l'autor de la memoria medica de Pons assenyalava que 
"Pitjor efecte produeix veure a un infelil obrer omplir son cervell de certes doc- 
trines, veure'l apurar la copa de veneno intelectual, que no conten~plarlo en la 
taberna ingerint alcohol amílic"". Siinultaniament, un conegut propietari agrícola 

8. COLOMÉ FERRER, J. "Las fornlas tradicionales" pp.125-144. 
9. Respecte a la situació que se va viure a les zones vitícoles entre 1892 i 1917, I'lnstitut Agrícola Calala 

de Sant Isidre taiilbé assenyalava el 1923, en relació a~ilb els conflictes existents a les zones vitícoles entre 
1896 i 1917, que "Aunque no en las iiiismas fechas, conalos de resistencia, de agresión y de bo),cot, los Iia 
habido en Cataluha: sino a menudo, entre fechas no niuy distanles. El carácter de estas nianifestaciones ha 
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del Penedes, M. Raventós, es queixava obertament el 1911 de les vagues que 
feien cada any per la verema els jornalers contractats, i del seu elevat absentis- 
ine quan havien de dedicar-se a les seves explotacions. Així i per tal de fer front 
a aquestes situacions, l'esmentat propietari va establir, juntament amb diferents 
incentius econoinics, llistes d'indesitjables que havien de circular entre els pro- 
pietaris de la comarca, i fitxes de control per a cada treballador on s'anotaven les 
seves dades personals, si assistien o no a la feina i la seva aplicació. Tot i aques- 
tes i altres mesures, en qualsevol cas, en acabar la Primera Guerra Mundial era 
comú que els propietaris es queixessin de "Totes les propagandes que es vénen 
fent en pro de la setmana anglesa" i de "les vagues per a obtenir puges graduals 
i i1,limitades dels salaris amb disminució de les hores de treball" i tainbé, davant 
la radicalització que prenien alguns moviments, de l'existencia d'una situació 
cada vegada més conflictiva que augurava la formació de "dos exercits podero- 
sos que lluitaran entre sí"l0. 

Els exemples d'aquesta inena es podrien i~lultiplicar i sempre ens indicarien 
el mateix. És a dir, que el camp cata12 no va ser la bassa d'oli que pretenia la 
burgesia agraria del sector, sols enterbolida per uns quants agitadors sovint d'o- 
rigen urba, sinó un món, com he dit, ple de conflictes i tensions, a causa de les 
noves contradiccions que generava la difusió del capitalisme. En aquest context, 
precisament, és en el que també cal entendre la lenta pero continuada redistri- 
bució de la propietat que es va coinencar a produir durant el primer terc del 
segle XX, i que sovint fou utilitzada pels propietaris del sector per a defensar, 
davant de les reivindicacions pageses, el car2cter din2mic i redistributiu del nou 
sistema social que s'havia configurat amb les reformes liberals. El cert és, pero, 
que aquesta classe de processos foren resultat dels efectes que ocasionaven 
sobre la rendibilitat de moltes explotacions, les conjuntures de preus i salaris que 
es van anar succeint des de la crisi finisecular, i del creixent interes de molts pro- 
pietaris per anar-se desprenent de les seves propietats, en tot o en part, en les 
rnillors condicions possibles, per a traslladar-se a altres sectors o per a pagar deu- 
tesl'. Vegem ara en que van consistir aquestes conjuntures, abans de considerar 
les respostes tecniques i productives que es van desenvolupar. 

sido siempre el nlismo, y no han ido nunca más allá de sacar mejor pa~tido de los pactos que suelen esta- 
blecerse en los contratos de rabassa y análogos" (Rez~ista del Instituto Agrícola Catnlhiz de San Isidro, p. 29) 

10. Vegeu, PUJOL: J. "Trabajo agrario y actividad agraria en Can Codorniu: un caso excepcional del vine- 
do  catalán durante el primer tercio del siglo XX", dins CARRERAS, A. eral. (ed), La indusuialització i el des- 
envolupanient econ6mic d'Espanya. vol.1. Barcelona, Publicacions de la U.B., 1999. pp.479-506. Sobre asso- 
ciacionisme i conflictivitat, PLANAS, J. "L'associacionisine agrari catala al primer terc del segle X X ,  
Recerques, 25, pp. 139-158; SAUMELL, A. CnSi vitzícola, reizo~lació tecizol6gica i cooperatiz~zsn7e. El Siizdicat 
Agrícola del Vendrell i eIs cellen cooperatius del Peizedis delprinzer terc del segle XY, tesi doctoral, Institut 
Universitari J. Vicens Vives, 1998: GARRIDO. S. Trebnllar eiz conzu. El cooperatiziisrize agrnri a Espnil)~a 
(1900-1936), Valencia. Ed. Alfon. el Magninim, 1996. 

11. F. ESTRADA, Les casespageses al Pla d'urgell, Lleida, Pages edilors, 1998; J O a ,  A. "Propiedad de la 
tierra y crecin~iento agrario en Lérida (1785-1944)", dins F. LÓl'EZ PALOMEQUE (ed.) La regió agrüria de 



Les pressions econ6miqzres de la noua econonzia de nzercat. 

Les recerques realitzades en els darrers anys també ens permeten coneixer 
fosca bé les conjuntures que acabem d'esmentar i les seves conseqüencies. Molt 
sumhriament, el que ens mostren aquestes investigacions és que una gran part 
de l'agricultura catalana es va beneficiar d'unes conjuntures molt expansives 
entre la decada de 1840 i mitjan decada de 1880, i que a aquest període en seguí 
un altre, més complex i problemjtic, a causa de les noves condicions economi- 
ques que generaven l'expansió del comerg i la intensificació de la industrialitza- 
ció. En aquesta perspectiva, la conjuntura depressiva que es va viure a finals del 
segle XIX, aproximadament entre 1885 i 1895, ja no s'analitza actualment coin 
una atusada temporal del creixement agrari del vuit-cents, sense més considera- 
cions, sinó com un fet forca més important i de profundes repercussions. Molt 
sun12riament, s'assenyala que aquella crisi fou una conseqüencia dels processos 
d'industrialització que s'estaven experimentant a escala europea, en proinoure la 
reducció dels costos de transport, la integració mundial dels mercats agraris i la 
intensificació de la competencia, i que és més adient, en síntesi, analitzar-la coi11 
el punt de partida d'una nova fase de creixement a la que era més difícil adap- 
tar-se. En el present apartat destacarem les característiques més importants de les 
tres conjuntures que s'acaben de sintetitzar". 

Recordein, en primer lloc, que les conjuntures expansives del vuit-cents van 
estar caracteritzades per sostinguts increments de preus i salaris, en aquest cas 
des de  la decada de 1870, i que les causes d'aquesta situació foren diverses. 
D'una banda cal destacar la demanda creixent de diversos productes mediterra- 
nis que s'havien anat desenvolupant des d'hmerica i les Antilles i l'expansió que 
van anar experiinentant, al mateix temps, els mercats agraris europeus a causa 

Lleida. Jornrrdes d'estudis agraris, Lleida (Pages edi~ors. 19931, p. 137-138; SAGUER. E. "La consolidación de 
la propiedad caiiipesina en Cataluña: un análisis cuantitativo (el Baix Ernporda, 1860-1940)". Histoticr 
Agraria, 16 (1998), pp. 209-233; TRIBÓ. G. "E\~olución de la estructura agraria del Baix Llobregat (1860- 
1930)", dins GARRABOU, Propiedadl. eaplotaciólz. pp, 209-236: COLOMÉ, J. "Estructura de la propiedad y 
crisis agraria a finales del siglo XIX: la coiiiarca del Penedes". dins GAKRABOU et altri, Propiedad?, eqülo- 
tacióli. pp.  237-260: GARRABOU, PUJOL, COLOMÉ 1 SAGUER "Estabilidad y caiiibio", pp. 48-66: PLANAS, 
J .  "L'estabililat cle la gran propietat rural a l'epoca conteiilporinia. Cn exeiiiple coiiiercal: el Valles Oriental. 
1860-1940", dins CARRERAS et altri, La it7clwstricrlizació~?, pp.559-578; PLANAS, J .  "Agrarisiile i gestió de la 
propietat al primer terg del segle XX. Un exeiiiple significatiu: Jauine Maspons i Caiiiarassa (1872-1934)". 
EStz~dzs d'Histotia Agrdria. 10 (1994): pp.57-83. 

12. Sobre aquestes qüestions podeu consultar els següents estudis d e  ca6cter general: GARRABOU, R., 
PUJOL J. "La especialización de la agricultura mediterránea y la crisis. Cataluiia y el Pais Valenciano". dins 
GARRABOU. R. (ed), La crisis agraria de,fines delsigloXLY Barcelona, Crílica, 1988, pp.94-130; del mateiu 
autor "El canvi agrari a Catalunya del segle XIS",  Recerques, 19 (19871, pp.35-83: PASCUAL, P. Agricultziia 
i indtistrializació a la Cataltiizya del segle m. Forn?riciÓ i desestt11ct~r~iciÓ d'tin sistetlza ecor?61nic. 
Barcelona, Crítica, 1990; MALUQUER DE MOTES, J. Histeria eco~z6nzica de Catalti~z.)a~ stgles XCx-XX, 
Barcelona, Proa i ed. Universitat obena, 1998. Sobre la demanda d'alguns productes agraris podeu consul- 
tar I'Annex l. 
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del creixement industrial. A aquestes circumsthncies cal afegí en el cas del vi els 
estíinuls teinporals que genera la destmcció del sector vinyater frances per la 
fil.loxera, i, en el cas d'altres produccions que es dirigien al niercat interior, els 
estíinuls que va generar el creixeinent de  la població. La importancia del sector 
agrari d'exportació, pero, no  s'ha de mininiitzar. Gracies a les elevades exporta- 
cions de vins, olis i fruits secs, el sector agrari cata12 financava elevades inipor- 
tacions de cereals i bestias de treball de peu rodó, part del qual era recriat a les 
conlarques pirinenques, i una part també de  les importacions de primeres mate- 
ries i mhquines que precisava el sector industrial13. 

En segon lloc i pel que fa a les causes que van interrompre aquesta expansió 
i van generar la crisi, els estudis realitzats també rnostren molt clarament les seves 
característiques inés remarcables. L'extensió de la xarxa ferrovi2ria, la difusió de 
la navegació a vapor i l'entrada en funcionainent de  noves rutes marítiines amb 
la inauguració del Canal de Suez (1869), van propiciar que les produccions agrh- 
ries de l'est d'Europa, d'America i dlAsia arribessin als mercats europeus a preus 
cada vegada més baixos i que se'n ressentissin, en general amb molta intensitat, 
els ingressos agraris d'hmplies franges de  la població rural. A Catalunya, concre- 
tament, els preus del blat es van reduir en prop d'un 20% entre 1876/1880 i 
1891/1895 i el mateix va passar, encara que amb intensitats diferents, amb les 
cotitzacions d'altres produccions coin les d'ordi, l'arros, l'oli, les ametlles o les 
avellanes. Pel que fa al sector vitícola, en  canvi, tot i que els preus del vi també 
van comengar a reduir-se a partir de 1885 o 1886, les cotitzacions es van mante- 
nir molt per sobre dels nivells que tenien en  les decades de 1850 i 1860 fins el 
1891 i no es pot considerar, per tant, que aquest sector es trobes en la mateixa 
situació de crisi en que es trobaven altres línies d'activitat". 

Si més no en uns primers inoments, la crisi que va afectar al sector vinyater, 
a Franca primer i a Italia i a Espanya després, fou diferent. Amb la creixent inte- 
gració dels lnercats mundials també es van posar en contacte hmbits mediam- 
bientals diferents, amb característiques biolbgiques distintes que no  sempre es 
coinplementaven i aquesta circuinst2ncia va ocasionar, coin sabem, que les pla- 
gues de l'oídium primer i de la fil.loxera després, originaries ambdues d7America, 
ataquessin les vinyes europees. La primera plaga, tot i ser greu, es va superar 

13. Una ailisi comparada sobre preus i salüris agraris, es pot [robar dins GARRABOU, R. TELLO, E., 
ROCA, A. "Preus del blat i salaris agrícoles a Cataluanya (1720-1736)", dins CARRERAS. A. et alteri, 
I~zdustrialitmció i deseiz~iolupan~ent. pp.412-460. 

14. Sobre el sector vinyaler podeu consultar. per a niés deralls, PUJOL, J.  "Las crisis de malvenda en el 
sector vitivinicola cala12 entre 1892 i 1735". Recerques, 15 (1984): pp. 57-78; COLOMÉ, J. L'especic~litznció 
zítZcoh a lci Catalu7zja del segh m. La corizarca del Pe~zedEs. Tesi doctoral inedita, UB; GIRALT, E. 
"L'agriculLura". Historia Eco7zOn7ica de la Cataltri<)~a Co7zte7npord7zia.2. S. m. Població i agricultura, 
Barcelona. Enciclopedia Catalana, pp. 217-243; del niateix autor "La invasió de I'Oidiuni Tuckeri a 
Catalunya: escrits entorn al seu origen i tracrament (1832-1865)". Revista de l'I?zstitut Agricola Catald de Salar 
Isidre. Barcelona. 1771, pp.43-48. 



relativament en poc temps i no va generar canvis radicals en el conreu a excep- 
ció de fer indispensable, des de les decades de 1860 o 1870, els tractainents de 
les vinyes ainb sofre. La segona, en canvi, gairebé va destsuir totes les vinyes 
existents i va obligar a la realització d'importants inversions per a refer l'activitat. 
Més concretament, tot i que la fil.loxera es va detectar per primera vegada el 
1879, fins el 1892 va avancar rnolt lentament i no va ser fins la darrera decada 
del segle que es va intensificar la destrucció. En síntesi, si durant la decada de 
1880 van resultar destniides unes 36.200 ha de vinya, durant la decada següent 
la destsucció va afectar a unes 199.000 ha i entre 1899 i 1909 a unes 130.000. 

Destaquem, finalment, que tot i que les situacions de crisi que s'acaben de 
sintetitzar es van comenlar a superar a partir de nlitjan decada de 1890, ni la 
recuperació dels preus, ni l'exit de les replantacions van significar en cap 
inoment un retorn a les conjuntures econbmiques que s'havien experimentat amb 
anterioritat. En efecte, en relació arnb aquelles produccions que es dirigien en 
past cap els mercats exteriors, les noves condicions de comercialització a les que 
van haver d'emmotllar-se els productors després de la crisi son ben conegudes. 
Les mesures proteccionistes d'altres pa'isos, l'aparició de nous competidors i/o el 
desenvolupainent de noves produccions que eren substitutives de les tradicio- 
nals, van intensificar la competencia entre els agricultors i van fer indispensable 
que els diferents sectors afectats haguessin de desenvolupar noves iniciatives per 
tal d'intentar mantenir o incrementar les exportacions. Al mateix temps, pero, el 
creixeinent industrial i el desenvolupament de noves linies de demanda des dels 
grans nuclis urbans de ]'Europa occidental, també van inlpulsar diverses conjun- 
tures expansives en altres línies d'activitat, si més no, fins que l'articulació de 
noves situacions de sobreproducció en els anys vint i trenta van provocar el res- 
sorgiinent de les dificultats (Annex 1)''. 

El cas del vi fou probablement el pitjor de tots i el de més repercussions, a 
causa, logicament, de l'elevada importancia que tenia el conreu de la vinya en 
una gran past de la regió. Les exportacions, coin sabein, es van reduir drastica- 
inent i el sector va estar afectat de  continuades crisis de malvenda practicament 
fins els anys trenta. A conseqüencia d'aquesta situació, els preus es van situar 
sovint per sota dels costos de producció i el malestar a les zones vitícoles fou 
constant. En el cas de l'oli, en canvi, les conjuntures foren millors i d'aquí, com 
veurenl en el darrer apartat, que l'olivera tendís a substituir la vinya en inoltes 
coinarques de l'intesior. En efecte, tot i que l'aparició de nous olis ininerals i 
vegetals van generar inés competencia, l'expansió de la demanda i la lirnitació de 
l'oferta dels olis d'oliva a Italia i a Espanya van proporcionar mei-cats expansius 

15. Per a una visió general, GARRABOU R.. SAN% FEIINÁNDEZ, J. ~.Introducción". dins Histotfa Agraria 
de la Esprri?a conten7poirifzea.2. E~pansió~z y oisis (1850-1900). Barcelona, Crítica. pp. 7-187; JIMENEZ 
BLANCO, J.1. "Introducción" dins Historia Agmtia de la Espnlza coizteiiiporáizea.3. El.fii2 de la ngriculrzirn 
tradiciorzal(1900-1960). Barcelona, Crítica, pp. 9-141. 
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i preus reinuneradors que van estimular noves plantaci~ns'~. Per últiin, les noves 
conjuntures econbiniques també van ser temporalment favorables en els sectors 
de l'ailietlla, l'avellana i diverses classes de productes hortícoles (especialment 
patates primerenques), gracies a la demanda creixent que es va anar desenvolu- 
pant des dels principals centres industrials del continentl-. 

Pel que fa a les produccions que s'orientaven preferentment al mercat interior, 
també cal destacar alguns canvis importants en les seves conjuntures. En particu- 
lar, la parcial recuperació dels preus del blat, tot i les mesures proteccionistes que 
es van aplicar, i les conjuntures expansives que van experimentar diferents pro- 
duccions associades a les demanda barcelonina. Recordem, per exemple, que jun- 
tament amb la fixació d'uns aranzels inés elevats tainbé es va aplicar una políti- 
ca d'iinportacions selectives, per tal d'evitar increments excessius en els preus del 
pa, i que aquesta circumstiincia va deteriorar els preus relatius del blat, tant res- 
pecte dels salaris coin respecte d'altres produccions alimentaries. Simultaniament, 
la continuada expansió de la ciutat de Barcelona va generar una creixent deman- 
da d'alunents ramaders, carnics i lleters, i d'altres productes de  conreu intensiu, 
com els frutícoles i els hortícoles. A conseqüencia d'aquests processos, doncs, les 
relacions d'intercanvi del blat van tendir a deteriorar-se respecte de  produccions 
com les dels cereals pinso, els farratges i les patates, i aquesta circumsthncia va 
empenyer els cultivadors a canviar les rotacions tradicionalment practicades i/o a 
dedicar-se amb més intensitat a l'explotació de  la ramaderia18. 

Tot i les noves possibilitats de  creixeinent que proporcionaven aquests can- 
vis, pero, és important no perdre de vista que els salaris mai van tornar als bai- 
xos nivells anteriors a la fase expansiva del segle X X ,  i que les complicacions 
que va generar aquesta situació en moltes explotacions es van aguditzar encara 
més, quan aquella classe de remuneracions van incrementar-se de nou després 
de la primera guerra mundial. A conseqüencia de les noves conjuntures, en  sín- 
tesi, si en diversos moments del segle XIX s'havia arribat a pensar per part dels 
propietaris, en la possibilitat d'iinpulsar noves classes d'explotacions que utilit- 
zessin preferentment treball assalariat, des de la crisi finisecular va quedar clar 
que aquesta mena d'explotacions no eren rendibles en la gran inajoria dels casos 

16. Sobre les conjuntures en el sector de I'oli, RAMON, R. "La exportación espanola de aceite de oliva 
antes de la Guerra Civil: empresas, niercados y estrategias comerciales", Rezlista de Historia 17zdustrin1, 17, 
3000, pp. 97-149; del inateix autor "Specialization in the interna~ional market for olive oil before World War 
Ir, dins PAiMUK, S., WILLLAMSON, J.G. The Mediterrnnean Response to Globalimtion Before 1950, London 
and NY, Routledge, 2000, pp.159-197. 

17. En el cas concret de les patates del Maresme podeu cons~~ltar, POMÉS, J. Les "Mntaroi; Potatoes" i 
el coopemtiuis~ne rlgrnri al Mnresn?e 1903-1939. La Federació de SSindzcnts Agnícoles del Litoral. Mataró, Cüka 
d'Estalvis Laietana, 1991. 

18. Sobre aquestes conjuntures i les seves conseqüencies, vegeu. a nlés, PUJOL, J. "Especialització i 
canvi tecnic en el sector ramader cara12 entre 1880 i 1936". Recerqties, 37 (19981, pp.31-56; del mateix autor 
"La difusión de los fertilizantes y quúliicos hasla 1936: El caso espafiol en el contexto europeo", Historia 
Agmriu, 15 (19981, pp.146-150 
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i que l'activitat agrhria sols es podia desenvolupar, de forma míniinament estable, 
a través d'explotacions fainiliars conreades directan~ent o postades en parceries i 
arrendaments. No és estrany, per tant, que en  un estudi de la Generalitat de 
Catalunya dels anys trenta, ainb el que es pretenia crear la primera xarxa comp- 
table de l'agi-icultura catalana, totes les explotacions escollides fossin empreses 
familiars i portades, majorithriament, en conreu indirecte. Segons es despren d'a- 
quest estudi, a més, les remuneracions per dia laborable de parcers i arrendata- 
ris eren inferiors en molts casos als salaris existents en altres línies d'activitat, a 
excepció de  les remuneracions que s'assolien en les explotacions més intensives 
de la meitat septentrional, i si les diferents unitats de producció podien generar 
ingressos als seus propietaris en concepte de rendes, era, bhsicament, perque en 
els comptes de producció no es comptabilitzaven les despeses de la forga de tre- 
ball esinergada de la mateixa manera que s'hauria fet si les explotacions hagues- 
sin estat cultivades anlb treball assalariat. És compressible, doncs, que hoin assen- 
yalés ja en aquests anys que l'agricultura era una activitat cada vegada inenys 
reinuneradora, i que des de diferents hmbits de  l'estructura social s'intentés fer 
front a aquesta situació impulsant el canvi tecnic i/o ainb el desenvolupainent de 
noves línies d'especialització (Annex 2)19. 

Condicionaments mediambientals i canvi tecnic: els processos 
d'innovació. 

Segons es despren de l'exposició que s'acaba de realizar, podem ja conclou- 
re que les pressions econbmiques i socials sobre el sector agrari cata13 van ser 
cada vegada més intenses des de l'inici de la revolució liberal, i que aquestes 
pressions es van intensificar, pasticularment, a partir de la crisi finisecular. A la 
inseguretat que generava la dependencia vers els mercats s'hi afegí l'existencia 
de continuades fluctuacions i canvis en les condicions de comercialització i, des 
de la decada de 1880, la creixent integració dels mercats agraris a escala mundial 
i la intensificació de la industrialització. En aquest context, a més, el nou marc 
institucional que va generar la revolució liberal va impulsar una nova classe de 
conflictes i enfsontaments, que van anar manifestant-se de formes diverses i pun- 
tualment anlb molta intensitat, prhcticainent fins a la guerra civil. 

En aquest marc general, destaquem ara que la necessitat que tenien propie- 
taris i cultivadors d'emmotllar-se a les noves condiciones econbiniques i socials 
que s'anaven desenvolupant, tainbé va tenir altres conseqüencies. En efecte, tot 
i que aquells gmps socials tenien com hein vist interessos diferents, les noves cir- 
cumst2ncies econbmiques empenyien uns i altres a intentar reduir els costos de 

19. LI.OVET, J., RIU 1 VULART, J.Ma, "Aveng sobre les característiques econoiiiiques de l'agricultura cata- 
lana". Arxi~fs de 1'Escolu Stlperior d2griculturcl (1936), pp. 51-88, 



20. Per a una visió general dels canvis tecnol6gics que es van impulsar, podeu consultar, GIRALT, E. 
"L'agricul~ura", pp. 174.305; PUJOL, J. "Modernització i especialització, 1914-1936", Historia Econoti~ica de 
la Catalz~tz)n Conteri?por2izia. s. XX. Població, ctgriculturn.~ eizergia, Barcelona. Enciclopedia Canlana, pp. 
155-169: PUJOL, J. Les ttr.ntzsfor~~~aciotzs delsector agrari cata12 entre la crisifittisecular i la guerra ciidl. Tesi 
Doctoral, U A B ,  1988, pp. 285-456. Sobre les institucions públiques i el canvi tecnic, vegeu també, CASA- 
NOVAS. J. Lkfcció tecnica agr2ria (1912-1939). La política agraria de la Matzcon?uizitat i la Ge~zeralitat de 
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producció i/o a incrementar la rendibilitat de les seves propietats o explotacions. 
En el cas dels propietaris no cultivadors, per tal de mantenir o incrementar les 
rendes que rebien i el valor de llurs propietats, i pel que fa als petits i nlitjans 
propietaris, arrendataris i/o parcers, per tal de rnantenir l'estabilitat dels seus llocs 
de treball i llurs ingressos. 

Per aquests darrers sectors, a més, les rendes que havien de pagar, en espe- 
cie o en diner, no eren més que un obstacle als processos de canvi que calia 
impulsar i els seus beneficiaris, con1 he assenyalat, eren vistos sovint coin uns 
simples rendistes que vivien del treball dels altres. Pels propietaris no cultivadors, 
per tant, un motiu addicional per a impulsar la transformació del sector i pastici- 
par més activament en el seu desenvolupament, era intentar mantenir i reforpr 
l'hegemonia social i econbmica que havien aconseguit amb la revolució liberal, 
cercant, difonent l'objectiu comú del creixement, apaivagar les reivindicacions de 
parcers i arrendataris sobre les rendes que pagaven i/o sobre la propietat de les 
terres de cultivaven. 

En aquest inón de tensions, econbmiques i socials, és en el que cal situar 
doncs el desenvolupament d'un ainpli i divers conjunt d'iniciatives, per tal de 
facilitar la transformació del sector a partir sobretot de la crisi finisecular, i la pro- 
gressiva articulació en aquesta direcció d'un nou marc institiicional, pasticular- 
ment oriental a fomentar el canvi tecnic. De les iniciatives que es van desplegar 
cal destacar-ne tres. En primer lloc, la utilització de nous contractes de conreu 
que incrementaven la pasticipació dels propietaris en les inversions que s'havien 
de realitzar a les explotacions i en les despeses anuals de conreu. En segon lloc, 
el fort impuls que es va donar a diverses classes d'associacions (canlbres agríco- 
les i sindicats cooperatius principalment), per tal de facilitar l'adquisició dels nous 
nlitjans de producció que anaven apareixent. En tercer lloc, la creació d'una 
amplia xarxa d'institucions públiques i/o privades (granges experiinentals, esta- 
cions enolbgiques, Escola d'Agricultura, Sesveis de Terra Campa ...), dedicades a 
l'ensenyament, l'experimentació i/o la difusió de les practiques de conreu que es 
consideraven inés adients. A conseqüencia d'aquestes iniciatives i de les que van 
seguir desenvolupant institucions coin l'I.A.C.S.I., l'agricultura catalana va acabar 
essent així en els anys trenta fosca diferent de la que havia entrat en crisi 40 anys 
abans, tot evidenciant, en aquest lapse de temps, una capacitat de transformació 
molt significativa. Vegem ara com es va concretar la transformació tecnica del sec- 
tor o, si més no, els seus aspectes més destacatsx. 



32 JOSEP PUJOL 

Els canuis biol6g ics i 1 'expansió dels regadius. 

Recorden1 per coinencar que una de les principals circuinsthncies que liinita- 
ven el desenvolupainent de  l'agricultura catalana eren les condicions inediain- 
bientals existents a la majos past de la regió i que bona past de les iniciatives que 
es van desplegar des de nlitjan segle XJX es van orientar a intentar canviar-les. En 
uns primers moments, aquesta classe d'actuacions es va dirigir a incrementar les 
superfícies regades, amb la finalitat de corregir les conseqüencies que tenien a 
inolts indrets unes pluges escasses i irregulars i uns índex de evapotranspiració 
inolt elevats. Des de finals del segle XIX, perb, a la vegada que aquesta línia d'in- 
tervencions s'intensifich, una altra classe d'iniciatives va anar prenent més fosca. 
Ein refereixo a les nombroses activitats que es van desenvolupar per tal d'adap- 
tar les bases biolbgiques del sector a les noves condicions econoiniques que 
generava la creixent coinpetencia, tot aprofitant els progressos que s'anaven 
experiinentant en el camp de  les ciencies agronoiniques. Ainb l'expansió del mer- 
cat i la utilització de tkcniques més intensives, a m é ~ ,  també van apareixer noves 
inalalties i accidents que van fer indispensable, con1 és ben conegut en el cas de 
la vinya, la utilització de noves varietats vegetals i nous tractainents fitosanitaris". 

Pel que fa a l'expansió que van experiinentar els regadius, les inforinacions 
estadístiques disponibles són proii eloqüents. Entre mitjan segle XJX i la decada 
de 1930. les superfícies regades en el conjunt de la regió es van incrementar des 
d'unes 58.000 ha a prop de  198.000 ha. Mentre que Girona va quedar al inarge 
d'aquest procés, les superfícies regades de Lleida es van incrementar des de 
27.600 a 116.800 ha, les de Tarragona ho van fer des de 12.400 a 43.300 ha, i les 
de Barcelona des de 12.000 a 23.000 ha. Paral.lelainent, noinbroses informacions 
també ens indiquen que aquest creixement va ser resultat de diverses classes d'in- 
versions, públiques i privades, que basicament es van orientar en dues direccions: 
la constmcció de grans canals de derivació i l'aprofitament d'aigües subterrhnies. 

En efecte, entre principis del segle X X  i la dkcada de 1860 es van construir 
els canals de la Infanta (1819) i el de la Dreta del Llobregat (1855), que incre- 
mentaren les superfícies regades en unes 4.400 ha ainb les aigües d'aquest riu, i 
el Canal de la Dreta de 1'Ebre (1857) que amplia l'area regada del delta des de 
2.300 a 5.000 ha. Ceguidament es construí el Canal d'Urgell (1862), que va aca- 
bar regant unes 63.000 ha de la Depressió Central lleidatana des de finals del 
segle X X ,  i uns anys més tard es van fer realitat els canals de Catalunya i Aragó 
(1909) i el de 1'Esquerra de 1'Ebre (1912), que van incrementar de nou les super- 

Cntaltii?.~,a, tesi doc~oral. Universitat de Barcelona. 1996. Sobre associacionisiiie i canvi tecnic, PLANAS, J. 
"L'associacionisiile agrari catala" i SAUMELL. A. Ciisi ?~iizícolrr. w~?oocició tecnol6gica i coopcrcttiz~isme. 

21. Sobre la iiiiponincia dels condicionatnenis iiiediainbientals. PUJOL, J. "Los límites ecológicos del 
creciiniento agrario espafiol entre 1850 y 1935: nuevos elenienros para un debate". Re~~istn do Hzstoiin 
Ecoi?ónzicn, 3 (1998) pp.645-675. 
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fícies regadas en unes 22.600 ha inés a la província de Lleida i en  prop de  13.000 
ha al delta d'aquell riu. Juntament amb aquestes grans obres, per últiin, entre 
1907 i 1912 es construí el Panta de Riudecanyes, que posa en regadiu 1.500 ha 
de terra del Baix Camp. 

Al mateix teinps que es realitzaven aquestes construccions, la disponibilitat de 
nous mitjans de perforació i d'elevació d'aigües va permetre posar en  regadiu 
unes 18.550 ha de  terra al Baix Camp i unes 9.400 ha més a Barcelona, situades 
principalinent a Arenys, Mataró i el Baix Llobregat. Retinguem, finalment, que si 
aquestes darreres realitzacions, coin totes les obres de petites dirnensions, van ser 
generalment resultat de les iniciatives que van desplegar els propis agricultors, 
en el cas de  les construccions de més entitat va acabar essent indispensable la 
intervenció de l'Estat, en comprovar-se que la seva execució no  era rendible pel 
capital privat". 

A la vegada que s'incrementaven les superficies regades, com he dit, des de 
finals del segle XIX també van assolir cada vegada inés importancia les innova- 
cions biologiques. El cas del sector vinyater va ser sens dubte el inés espectacular 
i sobre el que s'han fet més estudis. Després de la plaga de l'oídium (1851-1862) 
que va difondre l'ús del sofre, la fil.loxera va destruir, con1 hem vist, gairebé totes 
les vinyes del sector i va fer indispensable la seva replantació amb ceps americans 
empeltats amb les varietats prbpies del país. A aquestes plagues s ' h  afegiren segui- 
dainent les del Míldiu i el Black Rot, originaries també &America, la incidencia de 
les quals també va fer indispensable la introducció de noves practiques de conreu. 
En conseqüencia, al mateix temps que en el nou sector vinyater que emergia de 
la crisi les plantacions es van fer nlés homogenies, les noves bases biologiques del 
sector també van fer indispensable la utilització de noves tecniques de producció. 
En el nou sector vinyater, concretament, calia assurnir la realització de les noves 
feines d'empeltar i tractar anualinent els ceps ainb sulfat de coure i sulfat de ferro, 
i, també, la repetició de les operacions de la plantació cada trenta o quaranta anys, 
en no ser ja possible a causa dels empelts, la realització de colgats i capficats. 
Aquests canvis, a inés, van fer necessari intensificar el conreu amb un ús inés fre- 
qüent de l'arada i en conseqüencia tainbé es van fer més espaiats els nlarcs 
de plantació2j. 

Aquests pero no  foren els únics canvis biologics que es van desenvolupar a 
Catalunya des de finals del segle XIX. Simultaniament, també es van introduir 
nous empelts en els conreus arboris de fruita fresca, es van homogenei'tzar les 

22. Sobre regadius, GARRABOU. PUJOL "El canvi agrari", pp. 45-46: GARRABOU. R., TELLO, E., 
SAGUER, E. y BOIXADERA? J. "El agua como recurso liinitante en  los sisteirias agrarios de Calaluria (siglos 
XIX y m)", dins GARRABOU, R. y NAREDO, J.M. El agua en los sistnnas agarios. U17a perspectiua históri- 
ca. Madrid, Fundación Argenlariü/VISOK. 1999, pp. 199-223; IGLESIES, J. Els co~?Jictes del Canal d'lirgell. 
Barcelona, 1968; SARDA, J. El vegadio en Cc~taluña, Barcelona, 1912. 

23. PAN-MONTOJO, Juan. La bodega del rnu17do. Ln vid y el rino en España (1800-19361. Madrid: 
Alianza Universidad, 1994. 



plantacions d'oliveres, ainetllers i avellaners, donant seillpre prioritat a les varie- 
íats n ~ é s  remuneradores, i les llavors de patates, tant les de cicle normal con1 les 
primerenques, es van anar renovant periodicament amb varietats angleses i fran- 
ceses. En el cas dels cereals les iniciatives que es van desenvolupar no van ser 
tant exitoses. Tot i així, recordem que tainbé es van difondre noves varietats de 
blat, com el rieti, la richela blanca de Niipols i el mentana, i que van adquirir una 
elevada importancia en el cas del conreu arrosser, les varietats benlloch, sancino 
i colusa. Al inateix teinps que s'experimentaven aquests canvis en l'2mbit de les 
produccions vegetals, per últim, els canvis que es van experimentar en 1'2mbit de 
la ramaderia no van ser inenys iinportants. Entre les decades de 1880 i 1930 priic- 
ticament van desapareixer les races de boví, porq~ií, cavallí i i~?ular que s'explo- 
taven tradicionalinent a la regió, i el seu Iloc va ser ocupat per noves varietats 
nlés productives importades d'altres indrets dlEuropa o pels inestissos resultants 
dels successius creuaments entre unes i altres. En el cas del vaquí es van difon- 
dre així les varietats de característiques holandeses a les zones propeses a la capi- 
tal i les de característiques suisses a les de inuntanya i en  el cas del porquí, 
para1,lelainent van acabar essent dominants, gairebé a tota la regió, les races large 
white, craonesa i yorkshire, de r2pid creixeinent i elevat pes. Pel que fa al cava- 
11í i el mulas, recordem la important difusió que van assolir el cariicters perxerons, 
norkfolk i norfolk-bretons, segons que el bestiar desitjat fos per a tir lleuger o per 
a tir pesat". 

Els canuis en els mitjans deproducció químics i mecanics. 

Si en la difusió de les anteriors innovacions van ser especialment inlportants 
les activitats que van desenvolupar propietaris i cultivadors, i les inversions públi- 
ques que es van realitzar per a impulsar l'expansió dels regadius, en la difusió de 
les noves tecniques de producció que tractarem tot seguít cal destacar, sobretot, 
dues qüestions: les millores que es van experimentar en la fabsicació dels nous 
mitjans de producció, quírnics i meciinics, i les activitats que van desenvolupar 
una amplia vai-ietat d'associacions agriisies per tal d'afavorir la seva utilització. 

En efecte, tot i que durant el segle XIX ja s'havien comencat a difondre nous 
fertilitzants com el guano i noves classes d'arades i miiquines de segar, la pre- 
sencia d'aquests mitjans de producció encara era molt marginal a la inajor part 
de la regió en la decada de 1880. De fet, la seva utilització es localitzava en un 
reduit nombre d'explotacions molt intensives al voltant de Barcelona i Tarragona 

24. PUJOL, J. "Las innovaciones biológicas en la agricultura espafiola ances de 1936: el caso del trigo". 
Agricultidroy Sociedad, 86 (1998); pp. 163-182: FONT' DE MORA Y LLORÉNS. R. El arroz. SLL ctlltizo. nzoli- 
17eriay cornc?rcio. Barcelona, Salvai Eds, 1939; PUJOL, J. "Especialització i canvi tecnic", pp. 35-40: ROSSELL 
1 VILAR, P.M. "Iinportancia de la ganadería en Cataluña y estudio zootécnico de alguna de sus coiilarcds", 
dins Mrtnorius de la Real Acade117ia de Ctetzcicrs.~ Artes de Barcelono. vol XV (19191, pp. 3-90.. 
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i, pel que fa a la nova maquinaria de recol~lecció, de la comarca empordanesa 
de Girona. Respecte a l'elaboració de vins i olis, paral.lelament, diversos tecnics 
i comentaristes també destacaven l'existencia d'un nlobiliari poc evolucionat i, 
en el cas específicament de l'elaboració del vi, la utilització d'unes practiques 
molt poc acurades en no valorar prou els mercats les diferencies de qualitat. Sols 
escapaven a aquesta situació un reduit nombre de zones productores, principal- 
inent a la província de Barcelona, on s'elaboraven vins com la malvasia de Sitges 
i els vins rancis i dolgos d'Alella, o altres elaboracions que iinitaven el Xeres o 
el Burdeus2j. 

Les causes d'aquesta situació ja han estat assenyalades en diversos treballs. 
Preus elevats i/o ofertes poc adaptades a les necessitats locals, ocasionaven que 
la demanda dels nous mitjans de producció, que normalment eren importats, 
també fos molt redu'ida. En conseqüencia, a finals del segle XIX encara eren pre- 
dominants les tecniques tradicionals de conreu que es basaven en una utilització 
molt intensiva de la forca humana de treball i les arades que generalinent s'uti- 
litzaven, amb petites variacions a escala local, eren les romanes. Pel que fa a la 
fertilització del sol la situació no era gaire nlillor. L'especialització arbustiva i 
arbbria en una amplia part de la regió i la redui'da importancia que tenia la rama- 
deria en  les principals zones agrícoles, a la vegada que feien molt costoses les 
feines d'aconseguir materies fertilitzants i femar les terres, sovint feien necessari 
la utilització de diverses practiques que també exigien molt treball. Per exemple, 
elaborar forrniguers o bo'ics o recollir i distribuir les deixalles urbanes i industrials 
que generaven els grans nuclis de població o també, en les zones de regadiu, 
recollir i distribuir els fangs que es dipositaven en sequies i cana1sz6. 

Vegem ara quins canvis es van produir a partir de la crisi finisecular i les prin- 
cipal~ causes que els van impulsar. Pel que fa a la utilització de noves materies 
fertilitzants, ininerals i quírniques, diverses investigacions han destacat els impor- 
tants efectes que van tenir en la seva difusió els canvis industrials, dintre i fora 
de Catalunya. En uns casos, aquests canvis van ser resultat de l'entrada en pro- 
ducció de nous jaciments i de la utilització de tecniques d'extracció i depuració 
més eficients (fosfats, nitrats xilens i adobs potassics). En d'altres, l'expansió 

25. Sobre l'utillatge tradicional i els primers nuclis innovadors, podeu consultar, GIRALT, E. "Les tecni- 
ques de  la viticultur3 anterior a la fil.loxera", Azalzc, 30 (19801, pp. 64-71; AGUILÓ, 1. La tierra labratztía.>~ 
el trabajo e17 la provi??cia de Bc~rceloiza. Madrid, Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, 
1898; TORRES, C. Lesfei~zes depagés abalw dels nostres dies, Sabadell, 1976. 

26. Sobre les tecniques de fertilirzació a finals del segle XIX, SAGUER, E. Y GARRABOU, R. "Métodos 
de fertilitzación en la agricul~ura catalana durante la segunda mitad del siglo XIX. Una aproximación a los 
procesos físicos de reposición de la fertilidad agrícola", dins GARRABOU, N Y NAREDO, J.M. La,fertiliza- 
cióiz de los sistenzas agrarios. Una petspectiva histórica. Madrid, Fundación Argentaria/VISOR; 1996, pp.89- 
125; GARRABOU. R., PASCUAL: P., PUJOL, J. Y SAGUER, E. "Potencialidad productiva y rendimientos cere- 
alícolas en la agricultura catalanü conteinporánea (1820-1935)". Noticiario de Historiri Agraria, 10 (1995). 
pp.89-130; GIRALT, E. "Introducción del guano como fertilizante agrícola en el País Valenciano y en  
Catalufia". dins GIRALT, E. Dos estudios sobre el País Valeizciano, Valencia, 1978, pp. 67-88. 
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d'una nova oferta va ser resultat de la introducció de nous inetodes de l'elabo- 
ració més productius, especialment importants en el cas dels adobs nitrogenats. 
En qualsevol cas, el resultat final d'aquests processos va ser similar. Al inateix 
teinps que s'expandia la producció, interior (adobs fosfatats i més tardanainent 
potassics) i exqerior, els increments de productivitat en el sector i les facilitats que 
es van donar a les iinportacions, en el cas d'aquells fertilitzants que no es pro- 
duien en I'ainbit estatal, van possibilitar que els preus d'aquests productes ten- 
dissin a reduir-se i que es veiés facilitada per aquest motiu la seva adquisició. 
Mentre que I'índex de  preus agraris es va incrementar en un 112% entre 1891 i 
1935, els preus del superfosfat de cal6 es van reduir des d'unes 15 pts els 100 
quilos a unes 13,5 pts, els del sulfat ambnic ho  van fer des d'unes 38 a unes 28 
pessetes i els del clorur de  potassa des d'unes 30 pessetes a prop de 27. En con- 
seqüencia, si a finals del segle XIX el consum d'aquests productes encara era inolt 
incipient i lirnitat, en la decada de 1930 se situava en unes 85.000 tn anuals en el 
cas del superfosfat de cal$, en prop de 59.000 tn en el del sulfat ainonic i en nlés 
de 20.000 tn pel que fa a la resta dels nous adobs. En altres paraules, aixb vol 
dir que el consum de  tots aquests productes se situava en uns 25 quilos per hec- 
tarea i any poc abans de la guerra civil, i que en el cas de les zones regades el 
consuin podia arribar a situar-se entre els 70 i els 100 quilos2-. 

En el cas dels nous rnitjans mecanics de producció, diverses investigacions 
ens mostren fets similars. És a dir, I'existencia de canvis iinportants en la seva 
oferta a mesura que s'expandia l'activitat industrial, i la sostinguda difusió de la 
seva utilització. En aquesta sentit, pero, tot i que els canvis també s'haurien ini- 
ciat a finals del segle XIX, el que ens inostren els estudis realitzats és que no  es 
van accelerar fins després de la primera guerra mundial i que van resultar estra- 
tegiques, en aquest sentit, dues qüestions: I'expansió d'una producció interior 
més ben adaptada a les necessitats dels agricultors i I'articulació d'una amplia 
xarxa de petits tallers i noves empreses coinercials que facilitava I'adquisició i les 
reparacions. A mesura que es van anar materialitzant aquests processos, doncs, 
no solament s'incrementa l'oferta d'una amplia varietat de nous estris i rnaquines 
de conreu, recol.lecció i elaboració, sinó que tanlbé es va anar millorant el dis- 
seny de tot aquest utillatge adaptant-lo a les necessitats de les distintes zones pro- 
ductores i aquestes circumstancies, juntament amb la major facilita per a reparar 
les noves rnaquines, van impulsar decididament la seva utilització. 

Del resultat final d'aquests processos n'ha quedat constancia en diverses esta- 
dístiques. Si a finals del segle XIX encara dominaven els estris inanuals i un uti- 
llatge de tir inolt poc evolucionat, en la decada de 1930 s'havia produit una reno- 
vació gaircbé total d'aquests initjans de  producció. En primer Iloc, una gran varie- 
tat d'arades de pala i cultivadors (119.054) superaven ainpliainent les arades 
romanes existents (31.216) i permetien realitzar les operacions de llaurar amb 

27. PUJOL, J. "La difusión de los abonos niinerales", pp. 150-169 
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inés precisió i rapidesa segons les necessitats de cada conreu i el tipus de llau- 
rada a realitzar. En segon Iloc, la intensa difusió de noves inilquines de dallar 
(8.663) i segar (6.713) va imposar gairebé del tot la sega inecanica a les zones 
cerealícoles i farratgeres, i la difusió de les ventadores (11.434), més que de les 
batedores (586), va permetre si més no una mecanització parcial de la batuda. 
Per últiin, destaquem també la important difusió que van experimentar a les 
zones de regadiu noves classes de sínies i bombes mogudes sovint ainb electri- 
citat i, en les zones vitícoles i oleícoles, un ampli venta11 de trepitjadores, prem- 
ses, estris de inoldre i altre material d'elaboració que, a la vegada que van incre- 
mentar la productivitat del treball, també van permetre millorar la qualitat de les 
produccions finals ob t ing~des~~ .  

Els canvis en els rendiments i la productivitat i la reorganització 
dels processos d'especialització. 

Quins efectes van tenir les innovacions que acabem de veure en la produc- 
ció i la productivitat del sector? En el següent apartat donaré algunes referencies 
sobre aquesta qüestió, tot i que les informacions estadístiques disponibles sobre 
aquestes variables no sempre permeten gaires precisions. En qualsevol cas i 
encara que sigui com a hipotesi, penso que pot sostenir-se que durant el llarg 
període que hem considerat es van succeir dos models de creixement clarament 
delirnitats per la crisi finisecular. El primer, entre la primera meitat del segle XIX 
i la crisi, en el que les condicions econbiniques i demografiques van impulsar un 
creixement de tipus extensiu niés que intensiu i en que van ser deterininants els 
estíinuls que van proporcionar els mercats exteriors. El segon, entre la crisi i la 
guerra civil, en que el canvi tecnic, la intensificació en l'ús del sol i el desenvo- 
lupament de noves Iínies d'activitat, van generar canvis substancials en els nivells 
de la producció i de la productivitat, i van intensificar els processos interns d'es- 
pecialització (Annex 3). 

Creixement extensiu i especialització uitícola en el segle XIX .  

Que el creixement agrari catalil del segle XM va tenir una forta component 
extensiva es posa clarament de relleu quan constatem, en una primera aproxi- 
mació, dues qüestions. En primer lloc, que les superfícies conreades es van haver 
d'increinentar entre 400 i 500.000 ha entre 1787 i 1885 i, en segon lloc, que la 

28. PUJOL, J. Les trntwfort?mcioizs delsector ngrnri, pp. 366-371; GIRALT, E. "L'elaboració del vi abans 
de la fil.loxeraX, Aueizc, 31 (1980), pp.50-57; CAKMONA, J., COLOMÉ, J., PAN-MONTOJO. J., SIMPSON, J. 

VTñas ,  bodegas nzercados. El cambio tkcizico eiz la z~itiviiziculturn espn?iola, 1850-1936, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2001. 



població total de la regió ho  va fer, al mateix temps, des de 899.000 a 1,8.106 
d'habitants. Al voltant de  1877, a més, la població activa masculina que treballa- 
va en el sector agrari encara representava el 58,9% de la població masculina total 
en edat de treballar, i arribava a situar-se entre el 70 i el 86% a Girona, Lleida i 
Tarragona. Simultaniament, pero, també cal tenir present que en aquest inoment 
l'anterior percentatge es reduia fins el 39% a Barcelona i que pocs anys més tard, 
el 1900, la població que vivia en nuclis superior als 10.000 habitants arribava a 
representar el 41,4% de la població total. D'aquestes dades poden extreure's per 
tant dues conclusions. La primera, que el creixement agrari de Catalunya entre 
principis del segle XiX i la crisi es va sustentar, en gran part, en la incorporació 
de més terra i treball a la producció agraria. La segona, que juntament amb aquest 
procés també van haver d'incrementar-se els nivells de productivitat, atesa la 
reducció que van experimentar els actius agraris a Barcelona i la creixent urba- 
nització de la regió. Pero, coin es van aconseguir aquests darrers increments? 
Foren resultat de millores en la productivitat física de la terra i/o del treball o 
foren resultat d'altres circumst2ncies?'" 

Malauradament, encara no  disposem de  suficients estudis ni informacions per 
a respondre clarament aquestes preguntes. Tot i així no semblen arriscades algu- 
nes conjectures, que relativitzen la importancia que van poder assolir els incre- 
ments en el podríeni anomenar la productivitat física del sector. En l'apartat ante- 
rior hem vist que els rnitjans tecnics de producció en les decades de 1870 i 1880 
no  eren massa diferents dels existents a principis de  la centúria i que sols esca- 
paven a aquesta situació algunes zones de regadiu i/o que estaven facilment 
comunicades amb els grans centres comercials de la regió. Evidentment aixb no 
vol dir que els canvis tecnics haguessin estat inexistents durant el segle XIX i en 
aquest sentit no hem d'oblidar les diverses nlillores que es van introduir en l'a- 
rada romana i en altres estris agraris o en el tractament dels ceps. A Barcelona i 
Girona, a més, es constata que els guarets van tendir a desapareixer i aixb sig- 
nifica que el conreu de  la terra es va haver d'intensificar amb la utilització de 
noves rotacions. 

Respecte de la situació existent a finals del segle XTX, pero, també s'observa 
que els guarets encara representaven entre el 40 i el 50% de les superfícies cul- 
tivades en les principals zones cerealícoles del centre i sud del territori i que els 
rendiments que s'obtenien en  aquests indrets eren redu'its i inestables. En el sec- 
tor cerealícola de  Lleida, per exemple, els rendiments del blat se situaven entre 
8 i 10 hl/ha i els de l'ordi entre 8,5 i 13. A Barcelona i Girona, en canvi, eren 
comuns rendiments d'entre 16 i 20 hl/ha en el cas del blat i quelcom més alts en 
el cas de l'ordi. És a dir, que si a Girona i Barcelona s'assolien uns rendiments 
del blat d'entre 9 i 13,5 unitats de producció per unitat de llavor sembrada, a 
Lleida solament s'assolien uns rendiinents d'entre 4 i 5,5 per 1, que no  eren molt 

29. Sobre les estixnacions anteriors, GARRABOU i PUJOL "El canvi agrari", pp. 39-44 
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diferents dels que s'assolien en les decades de 1830 o 1840. Pel que fa a altres 
conreus les informacions disponibles encara són inés imprecises. Tot i així i si 
ens centrein en l'altre gran aprofitament del moment, la vinya, tampoc seinbla 
creible que els nivells de productivitat s'incrementessin de forma significativa, a 
excepció en tot cas d'algunes explotacions. És més, si pensein que l'expansió de 
la vinya es va acabar fent en terres que no li eren apropiades a partir dels anys 
seixanta, no sembla arriscada una conclusió. En concret, que els rendiments mit- 
jans diaquest aprofitament van haver de ressentir-se a nivel1 agregat en els darrers 
moments de la seva fase expansiva i que el mateix va haver de passar pel que 
fa a la productivitat del trebalPO. 

En síntesi, si volem caracteritzar d'alguna manera el creixeinent agrari catala 
del segle XIX no crec que sigui apropiat, ateses les evidencies existents, destacar 
en  primer lloc les millores en  els rendiments per unitat de superficie i llavor i/o 
els increinents en  la productivitat física dels treballadors, doncs aquestes millo- 
res, si es van donar, es van haver de limitar a les províncies de Barcelona i Girona 
i a un reduit nombre d'explotacions. Crec que és inés adient, per tant, si volem 
entendre el creixement agrari de Catalunya durant el segle XIX i els seus efectes 
dinarnitzadors sobre la industrialització de la regió, centrar l'atenció en dues 
qüestions. D'una banda, en els aspectes extensius d'aquell creixement i, de I'al- 
tra, en las millores que es van assolir en la productivitat monetaria de moltes 
explotacions, en operar en unes conjuntures econbmiques molt favorables. 

En efecte, del milió d'hectarees que es conreaven aproximadament a 
Catalunya al voltant de 1885, la vinya ocupava unes 367.000 ha, situades, princi- 
palment, a Tarragona, Barcelona i Lleida. L'olivera ocupava unes 137.000 ha, des- 
prés d'haver-se expandit per Lleida i Tarragona, i els arbres fruiters n'ocupaven 
unes 52.000 ha més, basicament en aquesta darrera província. El conjunt d'a- 
quests aprofitaments, doncs, ocupava així unes 560.000 ha i més del 50% de les 
superfícies conreades totals, tot definint, en moltes zones, les principals línies 
d'activitat. A Barcelona i Tarragona, en  particular, les superfícies d'aquests con- 
reus arribaven a representar el 59,4% i el 75% de les superfícies agrícoles pro- 
vincial~, i a Lleida, tot i que la seva importancia relativa era menor, representa- 
ven el 38,5%. Després d'aquests aprofitaments, el següent gmp de conreus en 
importancia era el dels cereals, amb 528.400 ha, i ja a molta distancia un divers 
gmp de conreus intensius que ocupaven unes 30.000 ha. L'explotació dels cere- 
als es concentrava a Lleida (270.000 ha) i Tarragona (101.000 ha) i la dels con- 
reus intensius, principalment prats artificials (2.000 ha) i conreus hortícoles, a 

30. Sobre I'evolució dels rendinients i les superficies en el segle XIX, GARRABOU i PUJOL "El canvi 
agrari", pp. 60-83: GARRABOU, R., PASCUAL, P., PUJOL, J. Y SAGUER, E. "Potencialidad productiva", pp. 
96-115. Sobre els processos d'especialització vegeu tanibé, VALLS, F. La dilza17zica del calzvi ngmri eiz la 
Catalu?z)a interiou. L'Anoia, 1720-1860, Barcelona, Publicacions ~lbadia de illontserrat, 1995; FERRER ALOS, 
LI, Pagesos, rabcissaires i industrinls a la Cata1~~1z.y~~ central (segles X W I I - m ) ,  Barcelona, Publicacions 
Abadia de Montserrat, 1987. 
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Girona i Barcelona. Tot seinbla indicar, en síntesi, que el creixement agrari cata- 
13 del segle XIX es va basar sobretot en l'expansió de tot un conjunt de produc- 
cions arbustives i arbbries i molt especialinent de vi, que gaudien d'unes con- 
juntures molt favorables, i que fou sobretot gracies a les exportacions que van 
generar, que els processos interns d'industrialització es van veure reforcats 
(Annex 3). 

Les debilitats d'aquest model de creixement pero no  haurien de passar des- 
apercebudes. En priiner lloc, perque les possibilitats extensives estaven practica- 
ment esgotades en la decada de 1880 i, de fet, les elevades superfícies agrícoles 
de 1885 ja no es van recuperar mai més. En segon lloc, perque l'expansió s'ha- 
via basat en unes conjuntures excepcionals pero en uns inercats inolt fragils i, en  
tercer lloc, perque tot el sistema se sustentava en una utilització molt intensiva 
de la f o r ~ a  de treball, que exigia l'existencia d'ocupacions inolt diverses i com- 
plementaries. En efecte, com mostren molt bé els estudis realitzats sobre aques- 
ta darrera qüestió respecte de la situació existent en els anys vuitanta, tot i que 
els actius agraris disponibles eren adients per a cobrir bona part de les necessi- 
tats laborals durant els moments de mjxima estacionalitat, també eren del tot 
excessius durant la resta de l'any i aquesta circumst?incia, juntament amb la dis- 
tribució de la propietat existent, la reduida extensió de moltes explotacions i els 
baixos nivells salarials, ocasionava que una part important dels actius agraris s'ha- 
gués d'ocupar sovint en diverses feines, per tal de poder reproduir-se estable- 
ment. Sols escapaven en part a aquesta situació, els agricultors de les zones inten- 
sives de  regadiu i de l'extrem nord-oriental de la regió, on tainbé tenien inés 
importancia els aprofitaments ramaders3l. 

La intenszficació dels processos d'especialització i el desenvolz~parnent de 
noves línies d'activitat. 

Com ja s'ha assenyalat més amunt, la crisi finisecular i la destrucció fil.loxeri- 
ca van capgirar completament les condicions econbrniques i socials en les que 
s'havia desenvolupat I'agricultura catalana durant el segle XIX. També acabem de  
veure, pero, que el model de creixement que s'havia seguit fins a la crisi era molt 
feble i que s'anava esgotant mentre avancava, essent de  fet el seu exit principal 
el d'haver-se sabut adaptar, amb rapidesa i intensitat, a unes conjuntures molt 
expansives. Tot plegat en un context social n~olt desigual, sols dissimulat pels 

31. Sobre aqueaa darrera qüestió, GARRABOU, PUJOL: COLOMÉ Y SAGUER, "Esiabilidad y cambio", 
~ ~ . 1 6 - 4 8 ;  COLOMÉ, J. "Mercado de lrabajo y pluriactividacl en la Cataluña vitícola del ocliocientos", dins 
CARRERAS, A. al alteri, "Industrialización':, pp.461-478; del iiiareix autor "Pequena explotación agrícola, 
reproducción de las unidades familiares campesinas y niercado de trabajo en la viticultura iiiediterinea del 
siglo XIX: el caso catalán", Revista de H~stoiiu Econónzicn, XVIII, 2, 2000, pp. 281-308. 



ingressos que possibilitaven uns preus molt elevats sobretot en  el cas del vi. El 
que va succeir a partir de la crisi va ser diferent i entre la decada de 1890 i els 
anys trenta, el funcionament del sector agrari va canviar de forma notable. Al 
mateix temps que s'anaven difonent els nous mitjans de producció que s'han 
assenyalat anteriorment, en aquests anys tainbé es van reforgar els mecanisines 
interns d'especialització i van desenvolupar-se noves Iínies d'activitat i resultat 
final de tots aquests processos, con1 veurem tot seguit, fou I'expansió dels ren- 
diinents agraris i dels nivells de productivitat'?. 

Recordein en primer lloc, que després de la crisi fil~lox~rica i una vegada fina- 
litzada la reconstitució del sector vinyater, la vinya va ser substituida a molts 
indrets per altres aprofitaments i que part de les seves superfícies van retornar 
fins i tot a l'estat inculte en no ser apropiades pel conreu. En els anys trenta, coin 
a resultat, aquest aprofitainent ocupava, amb 259.000 ha, prop de 100.000 ha 
menys que el 1885, i la seva explotació es concentrava a Tarragona (96.400 ha) 
i Barcelona (119.000 ha). A Lleida, en canvi, la vinya sols ocupava unes 30.000 
ha, després d'haver estat substituida per oliveres i cereals en unes 90.000 ha. El 
conreu de l'olivera, al seu torn, ocupava amb 219.000 ha unes 80.000 ha més que 
les existents en el conjunt de Catalunya en la decada de 1880, i els arbres frui- 
ters ocupaven unes 88.000 ha. Pel que fa al conreu de l'olivera, més concreta- 
inent, la seva explotació es concentrava a Lleida (106.000 ha) i Tarragona (70.000 
ha) i el d'arbres fruiters, de nou, en aquesta darrera província (70.000 ha). 
Respecte a aquest grup d'aprofitaments, tainbé cal destacar la important expan- 
sió que van experimentar les superfícies d'arbres fruiters de fruita fresca, princi- 
palinent a les zones regades de la província de Barcelona, fins arribar a ocupar 
unes 11.000 ha (Annex 3). 

Les superfícies del sistema cereal no van experimentar gaires variacions, enca- 
ra que van fluctuar a curt termini, i van acabar situant-se en els anys trenta en 
unes 533.000 ha, de les quals, prop de 280.000, se situaven a la província de 
Lleida. En canvi, les superfícies d'aquests conreus a Girona es van reduir en unes 
25.000 ha, després d'haver estat reocupades per diferents classes de prats natu- 
rals i diversos aprofitaments forestals, i les seves extensions es van acabar situant, 
com a resultat, en poc més de 80.000 ha. Finalment, destaquem que les superfi- 
cies sembrades de cereals i lleguminoses de consum humj van passar de repre- 
sentar el 70% aproximadament de les superfícies sembrades totals a finals del 
segle XIX, a representar el 57,7% al voltant de 1933, en benefici lbgicament de 
les varietats pinso, i que les superfícies sembrades d'arrbs, situades principalment 
a Tarragona, van incrementar-se des d'unes 2.000 ha a finals d'aquella centúria a 
prop de 14.000 ha en la decada de 1930. Respecte dels conreus intensius, per 

32. Per a més detalls sobre les qüestions que s'indiquen, PUJOL, J. Les Trni?sfornzncioi?s del sector ngm- 
ri. pp. 32-152, 457-540; GARRABOU, PUJOL, "El canvi agari", pp. 60-83; GARRABOU, R., PASCUAL, P., 
PUJOL, J. Y SAGUER, E. "Potencialidad productiva", pp. 96-115. 



últim, les seves superfícies van incrementar-se fins a 139.000 ha, tot destacant, en 
aquest procés, l'expansió que van experimentar eIs prats artificials fins a 57.000 
ha? els conreus hortícoles fins a 20.000 i els conreus de tubercles i bulbs fins a 
60.000. Pel que fa a aquests aprofitaments, destaquen1 també les elevades super- 
ficies que van assolir els prats artificials a Lleida (30.000 ha) i a Girona (15.000 
ha) i les que van assolir a Barcelona els conreus hortícoles (8.000 ha) i els de 
tubercles i bulbs (24.000 ha) i, tanibé, les que van assolir la zona gironina aquests 
darrers conreus, on van arribar a ocupar unes 19.000 ha (Annex 3). 

Juntainent amb aquests processos, l'expansió que van experimentar les acti- 
vitats ramaderes també va ser particularinent iinpostant. D'una banda, el noinbre 
de cavalls i mules es va incrementar des de 108.000 a 158.000 caps entre 1865 i 
1933, seguint de prop aquesta expansió, con1 era d'esperar, la creixent difusió 
que estaven experi~nentant els nous mitjans inecanics de producció en les zones 
agrícoles de  la regió. Paral.lelament, també s'estima que el nombre de  porcs va 
passar de  220.000 a 422.000 caps en el niateix període i que el nombre de bovins, 
principalment de bovins lleters, ho va fer des de 109.000 a 199.000 caps. El con- 
tingent de  cabres i ovelles, en canvi, es va mantenir estancat o va tendir a caure, 
a causa, principalment, de la sostinguda reducció que van experimentar les terres 
que es destinaven normalment al seu sosteniinent. Per últiin i si centrein ara l'a- 
tenció en la distribució geografica de les noves activitats ramaderes, els estudis 
disponibles ens inostren dues qüestions. En primer lloc, que la producció pro- 
piament de  bestiar es va seguir realitzant en  les coinarques pirinenques i prepi- 
rinenques, que proporcionaven així a la resta de la regió bona past dels caps que 
precisaven, i, en segon lloc, que les produccions finals de carn i llet es van anar 
situant més al sud, localitzant-se particularment les de tipus lleter en les comar- 
ques més properes a la capital3'. 

En síntesi, des de finals del segle XíX van anar avangant de forina para1,lela i 
complement2ria una amplia varietat de canvis tecnics i productius, i en aquest 
procés es van anar definint noves pautes d'especialització que s'estiinulaven 
mútuament. Les explotacions arbustives i arbories de fsuita seca es van concen- 
trar en els indrets més adients de la Catalunya meridional, tot exportant els seus 
excedents a les altres comarques de la regió o a l'exterior. La producció de cere- 
als i farratges, al seu torn, es va concentrar a Lleida, des d'on es cobrien parcial- 
ment els deficits que es generaven a Barcelona i Tarragona, i les de bestiar, coi11 
he dit, en  les comarques més septentrionals, que sols podien ser per les condi- 
cions mediainbientals existents comarques ramaderes. Pel que fa a la resta de 

33. PUJOL, J. Les Transfort??acio~as delsectoragrari, pp. 32-122; del mateix autor "Especialització i canvi 
tecnic", pp. 41-49; GARKABOU, R.. PASCUAL, P.. PIJJOL, J.  1' SAGUER, E. "Potencialidad productiva". pp. 
96-1 15; vegeu també, PONCE. S. Tra1?sforf71acioi?s agrLcoles i ccuzc'i social a la conlarca d 'Oso~a.  segles 
XWII-XX, Vic, Euino, 1997; PONCE. S. "El procés d'especialització raiiiadera a la Plana de Vic, 1850-1930". 
Estzrdis d3Hist0ric~ Agrdricr, 14, La rnmndeHc~: mpectes de la seria er~olució (20011, pp.185-196. 



1 

CAP A UNA NOVA INTERPRETACIÓ DEL CAPITALISME AGUR1 A CATALUWA 43 

produccions, les de carn i productes hortícoles es van localitzar en diferents 
comarques de Barcelona i les de llet es van tendir a concentrar al voltant de la 
capital i al mateix interior d'aquesta localitat. 

Que va passar ainb els rendiinents de la terra i la llavor i amb la productivi- 
tat física del treball? Pel que fa als rendiments del blat respecte a la llavor, els 
estudis realitzats són prou clars. A la vegada que van tendir a reduir-se les inten- 
ses fluctuacions que encara tenien a mitjan segle XIX, a moltes zones de Lleida 
es van acabar obtenint entre 6 i 7 hl de producte per hectolitre sembrat, quan en 
el segle anterior difícilinent se'n collien 5 5  hl, i a Barcelona i Girona, al seu torn, 
se'n van passar a collir entre 11 i 15 N quan a niitjan vuit-cents se'n collien entre 
7 i 11,5. Siinulthniament, els rendiments per unitat de superfície es van situar 
entre 13 i 17 hl/ha a la zona lleidatana i entre 18 y 23 hl/ha a les de Barcelona i 
Girona. El mateix es constata per l'ordi i altres cereals coin per exeinple l'arrbs. 
En aquest cas els rendiments es van incrementar des de 50 qm/ha a finals del 
segle XM a 62,3 qm/ha en els anys trenta. Pel que fa al vi, les informacions dis- 
ponibles ens indiquen que a les principals zones vitícoles els rendiments mitjans 
es van incrementar des de 16 o 17 hl/ha en la decada de 1880 a més de 30 i 40 
hl/ha en la decada de 1920, i que van tendir a reduir-se tot seguit fins el final del 
període, a causa, molt probablement, del progressiu envelliment de les priineres 
vinyes plantades després de la fil.loxera i d'unes conjuntures econbmiques, com 
hem vist, molt depressivesj+. 

Els indicis disponibles respecte de la productivitat del treball van en el mateix 
sentit. És a dir, en que els seus nivells van haver d'incrementar-se, de forma subs- 
tancial en alguns casos, a conseqüencia de les diferents innovacions que s'havien 
anat difonent. Retinguein, per exemple, que els actius agraris masculins es van 
reduir des de 367.000 a 317.000, i que van passar de representar el 58,9% del 
actius masculins totals al voltant de 1877 a representar el 33% en la decada de 
1930. A la vegada que s'incrementaven els rendiments per unitat de superfície, 
alhora, també es important retenir que la utilització de tecniques més intensives 
va permetre incrementar el nombre de produccions que podien obtenir-se en 
una mateixa superfície de terra i/o un ús més equilibrat de la forca de treball, i 
que per una o altra via o per les dues alhora, la productivitat del treball també 
va haver d'incrementar-se. En uns casos, com a Lleida i Tarragona, perque les 
noves tecniques de producció van perineue reduir de forma notable les superfí- 
cies de guaret, i en d'altres, com en les zones d'aprofitaments herbacis de Girona 
i Barcelona, perque la utilització de les noves tecniques de producció va perme- 
tre intensificar l'explotació de la ramaderia. Entre la decada de 1890 i la decada 
de 1930, en síntesi, sembla clar que tant els rendiments com la productivitat del 
treball van haver d'augmentar i que aquesta circumsthncia fou decisiva en I'in- 
crement de les produccions i dels excedents comercialitzables. 

34. GARRABOU, R., PASCUAL, P., PUJOL, J. Y SAGUEK, E. "Potencialidad productiva", pp. 96-115. 



Malauradament encara no  podem dir res sobre altres indicadors de produc- 
tivitat, pero tainbé seinbla raonable pensar que l'eficiencia energetica del sector 
va haver de millorar, en  ser encara molt limitada en aquests anys la utilització 
de  les energies fbssils en les operacions de conreu. De fet, sols devien utilitzar 
aquesta classe d'energies algunes batedores i motors per a l'elevació d'aigües i 
la nova maquinaria que s'utilitzava en l'elaboració final de  diversos productes 
alimentaris. Tainbé és probable, pero, que la biodiversitat del sector tendís a 
reduir-se, encara que de forma molt incipient, a causa de les innovacions bio- 
lbgiques esmentades. 

El naixement d'una nova indústria agroalimentaria. 

Destaquem per acabar un altre aspecte del nou model de creixement agrari 
que es va desenvolupar a partir de la crisi i que sovint ha estat oblidat en les sín- 
tesis que s'han fet sobre les transfornlacions que va experimentar el sector agra- 
ri catala fins a la guerra civil. Aquest aspecte, a més, ens ajudara a entendre millor 
el significat del nou model de creixenient que es va anar definint a partir de les 
darreres decades del vuit-cens i la seva projecció a llarg termini. 

En1 refereixo al sostingut desenvolupainent que van experimentar a partir 
d'aquell moment diverses activitats industrials relacionades amb la producció i/o 
distribució de diferents classes d'aliinents, tot anunciant unes línies de d'evolu- 
ció que, amb el temps, acabaran esdevenint un dels principals eixos vertebra- 
dors del sector agroalimentari. Com ja havia passat amb altres activitats que es 
realitzaven en l'ambit rural, des de finals del segle XIX s'ani materialitzant la 
progressiva separació del conjunt d'activitats agriries, de les que estaven inés 
directament relacionades amb l'elaboració final dels aliments i a configurar-se en 
aquest procés una nova classe d'empreses de característiques més industrials. Els 
factors que van impulsar aquests processos foren diversos. Des de l'interes dels 
mateixos propietaris i/o agricultors per a millorar la qualitat de les produccions 
que elaboraven i/o per a desenvolupar nous productes, fins l'interes dels comer- 
ciants per a introduir-se en noves Iínies d'activitat quan l'expansió de la deman- 
da i l'aparició de  noves tecniques d'elaboració feien prou atractives aquesta clas- 
se d'iniciatives. En qualsevol cas, i coin a resultat d'unes i altres actuacions, de 
forma lenta i irregular, pero constant, des de la crisi finisecular s'ana articulant 
un nou sector aliinentari diferenciat cada vegada inés de l'agrari en dos aspec- 
tes fonamentals. En primer lloc, en que estenia els sistemes industrials de  pro- 
ducció cap aquelles fases de la producció d'aliinents, en que els condiciona- 
ments biolbgics d'aquests processos eren menys acusats o podien debilitar-se 
suficientment, i, en segon lloc, en que estenia també cap aquests ambits de  la 
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producció alimentaria el sistema de  fabrica i I'organització de la producció arnb 
treball assalariat3'. 

Les noves indústries oleícoles i vinícoles: el cas del cava. 

En el cas del sector oleícola, en concret, el desenvolupament de les noves 
activitats industrials fou resultat, basicament, de  dues classes d'iniciatives que per- 
seguien, sobretot, rnillorar la qualitat dels olis finals obtinguts i incrementar la 
productivitat del treball en aquesta fase del procés productiu. D'una banda, de 
I'expansió que van experimentar en les principals zones productores de la regió 
diverses empreses de  fabricació que elaboraven olis arnb marca propia, tot utilit- 
zant arnb aquesta finalitat olives prbpies i adquirides a altres ole'icultors. De I'al- 
tra, i ja entrat el segle XX, de la constitució de diverses cooperatives d'elaboració 
en  coinú, arnb les que els agricultors intentaven evitar la seva marginació dels 
processos de canvi que s'estaven desenvolupant. Vegem alguns e~einples.3~ 

L'empresa de M. Porcar i Tió, originaria de Tortosa, es va instal.lar a Lleida el 
1885 i en poc teinps va posar en  funcionament una de les fabriques més grans de 
l'estat, que funcionava ainb 12 premses hdriuliques i donava feina a uns 80 tre- 
balladors en els moments de mixima activitat. Una altra empresa important, també 
a Lleida, va ser la de Pallares i Fills. Aquest fabricant era productor d'olis a 1'Aragó 
i propietari d'oliveres, i es va instal.lar a Les Borges Blanques cap el 1899. La seva 
fabrica arriba a disposar de 6 o 7 premses hidriuliques i a conseqüencia de la seva 
expansió va acabar tenint sucursals a Tortosa, Barcelona i Marsella. Altres fabri- 
cants importants de la zona eren Pont, Planas i Navés, Bernardo Grego i Freisinier 
Hermanos, arnb 5 preinses hidrauliques cada un i A. Galtés, P. Porres, Salvadori 
Currii, P.J. Bonell i J. Cedó, arnb 4 premses de les mateixes característiques. 

Aprofitant la llei de sindicats agrícoles de 1906, paral.lelament, només a la 
zona de les Garrigues, també a la província de  Lleida, ja funcionaven el 1919 
onze associacions cooperatives que van anar ainpliant successivament la seva 
activitat, fins elaborar, concretament, les produccions d'uns 2.000 propietaris i/o 
cultivadors de la comarca el 1927 i de  prop d e  3.000 el 1934. Foren especial- 
ment remarcables la Cooperativa del Pla d'Urgell i els Sindicats dlArbeca Nova i 
Oliva Arbequina. 

Com a resultat d'aquests processos, si el 1878 les premses hidriuliques exis- 
tents a Catalunya no  arribaven a representar el 1% de totes les premses que s'u- 

35. Per a un¿¿ visió de conjunt, PUJOL, J. "Especialización ganadera, industrias alimentarias y costes de 
transacción: Cataluna, 1880-1936, en curs de publicació a Historia Agraria; del iiiateix autor "Los condi- 
cionaniientos biológicos en el desarrollo de la industrialización alimentaria: el caso de Cataluna", en curs 
de publicació. 

36. RAMON, R. "Estructura eilipresarial, empreses i canvi tecnic en la indústria de I'oli d'oliva de les 
coniarques de Lleida, 1890-1936", dins VICEDO, E. Elnpreses i i??stitucioi?s econ6mzqtlw n les terres de Lleida. 
1850-3990, Lleida, Insritul d'Estudis Ilerdencs, 1999, pp. 141-185. 



tilitzaven, el 1900 aquestes inaquines ja representaven el 7,9% i el 1915 el 48%. 
Respecte del Baix Cainp, tainbé saben1 que en el inunicipi de Reus funcionaven 
més de  100 premses d'aquelles característiques el 1918, i que n'hi havia més 
escainpades per la comarca, i respecte a la zona de l'urgell, siinultiiniainent, que 
aquestes miquines ja eren inajoritaries el 1905. Respecte a un altre centre pro- 
ductor coin era el de Les Borges Blanques, diverses informacions ens indiquen 
que el 1918 funcionaven en aquest inunicipi prop de 51 inolins i inés de 90 prem- 
ses de les classes inés modernes einprant energia electrica, i que l'activitat d'a- 
questa maquinaria perinetia elaborar entre 200 i 250.000 q n ~  d'olives d'una sei- 
xantena de pobles. Finalment, recordem que al voltant de  1933 s'estiinava que el 
95% de  totes les premses de Lleida i el 69,5% de les de Tarragona eren del tipus 
hidriiulic, pero que l'elaboració se seguia realitzant, de tota inanera, de forma 
molt dispersa. No ens situaríem molt lluny de la realitat si afirméssim, en aquest 
sentit, que les empreses que funcionaven amb una sola de les noves premses 
encara devien representar, almenys a les terres de Lleida, entre el 80 i el 85% de 
totes les einpreses existents en els anys trenta. 

Pel que fa al sector vitivinícola, tot sembla indicar que el protagonisine dels 
agricultors en la creixent diferenciació del sector entre les activitats de vinificació 
d'un costat i les de conreu, de  l'altre, encara va ser inés elevada. Probablement 
van influir en aquesta direcció els baixos preus del vi i el fet que les produccions 
catalanes fossin basicament de vi comú. De tota manera, també cal recordar que 
l'elaboració del vi era més estaciona1 que la de l'oli i que aquesta circuinstiincia 
va contsíbuir a limitar les iniciatives industrialitzadores que no eren d'origen agra- 
ri. Per un o altre inotiu, en qualsevol cas, el fet és que nlolts comerciants van ten- 
dir a retirar-se del sector des de les darreres decades del segle XM, i que la trans- 
formació de les tecniques de vinificació i la difusió de noves unitats de produc- 
ció de connotacions més industrials va ser resultat, sobretot, de les iniciatives des- 
envolupades pels propietaris de  vinyes o pels seus cu1tivadors'-. 

Un dels fets inés reinarcables en aquest procés va ser, sens dubte, l'elevada 
importancia que va assolir a les principals zones productores el inoviment coo- 
peratiu. Entre 1906 i 1935, en efecte, es van constituir més de 120 sindicats o 
cellers d'elaboració en comú que van arribar a aplegar més de 20.000 viticultors, 
i que amb la seva activitat van acabar renovant, de forma molt destacable, les 
bases tecniques del sector. A conseqüencia d'aquestes iniciatives, per exemple, 
des de  finals del segle XIX es van anar difonent les maquines de trepitjar fabri- 
cades per l'empresa Simón Freres, les trepitjadores de dos cilindres de la casa 
Marmonier i de molts fabricants de la regió i, sobretot, la turbina Paul per a tre- 
pitjar el raiin, que proporcionava el niost en més quantitat i qualitat en saturar-lo 
d'aire. Pel que fa a l'operació de premsar, diversos autors tainbé destacaven la 
difusió que van experimentar en els nous sindicats les premses de gabia petita 

37. PUJOL, J. "Les Transforiiiacions del sector agrari". pp. 366-371 
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ainb inecanisines de palanques múltiples, les premses contínues i, de nou, dife- 
rents models de premses hidrauliques. Quan els volums de producció eren prou 
elevats, les mateixes fonts destacaven la creixent difusió que van experimentar les 
premses de gabia gran i les hidrauliques del tipus Mayfart. En síntesi, mentre que 
la utilització dels primers models d'aquest utillatge es destacava sobretot en 
cellers cooperatius coin els d'Artés, Masroig, Falset, Guiamets, Garcia, Marsil, Pira, 
Rocafort, Espolla, Vendrell i molts altres, la utilització dels models més grans i cos- 
tosos es destacava a explotacions com les de Can Codorniu, Mas de la Sabatera, 
Mas Rain i Mas de Calaf, que treballaven amb majors grans quantitats de raim. 

Pel que fa a aquestes empreses, alhora, recordem en particular el cas de Can 
Codorniu, per ser la que va impulsar un dels sector més dinarnics del futur sec- 
tor alimentan de la regió. Em refereixo a la indústria del xainpany que s'inicia, 
coin sabem, a finals del segle XIX. El principal protagonista d'aquesta innovació 
va ser Manuel Raventós, un dels pocs propietaris que va prescindir dels contrac- 
tes de rabassa morta per a explotar directament la seva finca (100 ha), per tal d'e- 
vitar, segons deia el1 mateix, els conflictes que ocasionaven aquells contractes 
sobre la propietat de les ter re^^^. 

Aquest propietari es dedicava originalment a l'elaboració d'aiguardents, mis- 
teles i diverses classes de vins d'iinitació, seguint la tradició familiar, i com a resul- 
tat d'aquesta activitat la seva explotació s'havia anat transformant en una empre- 
sa amb fortes connotacions industrials, molt solida economicament i estretament 
lligada al sector comercial. En aquest context, el gir que va donar Manuel 
Raventós a Can Codorniu des dels anys 90 no  és sorprenent si considerem, jun- 
tament amb les conseqüencies que ocasionava al mateix temps la crisi finisecu- 
lar, tres qüestions addicionals. En primer lloc, que el xampany era un producte 
ben conegut dels catalans i del que s'iinportaven uns 200.000 litres anuals. En 
segon lloc, que des dels anys cinquanta i seixanta ja s'havien fet diferents intents 
per a imitar-lo, protagonitzats per importants propietaris i/o comerciants de la 
regió, i, en tercer lloc, que a finals dels anys 70 va ser el pare d'aquell propieta- 
ri qui va aconseguir elaborar un xampany d'elevada qualitat ainb vins del 
Penedes, utilitzant les varietats morastell, xarel.10, perellada i macabeu. 

Una vegada obtingut el nou producte i aprofitant la nova política aranzelaria 
que s'inaugura el 1892, M. Raventós va abandonar així les activitats tradicionals 
de l'einpresa per a dedicar-se a la nova producció, i amb aquest objectiu va rees- 
tructurar la seva explotació en dues direccions: donant preferencia en les plan- 
tacions a les classes de ceps que necessitava per a elaborar el nou producte i 
introduint diverses innovacions en les fases de  conreu i elaboració. A resultes de 

38. GIRALT, Einili, "L'elaboració dels vins escuinosos catalans abans de 1900", dins, lis;n-yes i i~i17s. Mil 
no)s d'histGrin, Barcelona, Univ. de Barcelona, 1993, pp. 37-81: GIRALT, E. "Manuel Raventós i Doinenech, 
1867-1930": a TORRES, E. Los 100 en?presarios espnizoles delsigloXX, Madrid, Ed Empresarial, 2000; PUJOL, 
J. "Trabajo asalariado y actividad agraria" pp. 480-485, 496-502. 
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tots aquests canvis, a Can Codorniu es van contractar entre 10 i 15.000 jornals 
cada any entre 1890 i 1933, dels que entre 5 i 7.000 eren de verema i celler, i d'a- 
quests darrers, més concretament, entre 2 i 4.000 eren jornals femenins per a triar 
el raim abans de transformar-lo. Durant aquest mateix període M. Raventós també 
va substituir la poda curta per la llarga i va incrementar els jornals contractats en 
les diferents operacions sobre els ceps des de 2 a entre 3 i 4.000 i tainbé va acon- 
seguir, després de successives innovacions, incrementar la productivitat del tre- 
ball en la fase del premsat, des de 6 o 7 qm de rainl per dia treballat a entre 14 
i 16 qm. Com a resultat de totes aquestes iniciatives, finalinent, recordein que les 
vendes de l'einpresa es van incrementar des d'unes 3.300 ampolles de xampany 
el 1890 a més de 10.000 ampolles el 1893 i que les vendes es van acabar situant, 
el 1935, en prop de  1,5. lo6 d'unitats. M. Raventós produia en aquest moment uns 
8.000 hl de  vi per a xampany i uns 4.000 hl de vi coinú, i adquiria anualinent a 
altres pagesos de la zona entre 6 i 10.000 qm de raim, segons fossin les necessi- 
tats del mercat i les produccions de la propia finca. 

Les noves indústries carniques i lleteres. 

Les informacions disponibles respecte a altres indústries són menys abun- 
dants. Tot i així, penso que val la pena recordar la forta expansió que van expe- 
rimentar diverses activitats industrials en l'elaboració de  derivats rainaders. En el 
cas de les indústries carniques, en primer lloc, el fenomen inés conegut és sens 
dubte la sostinguda expansió que van experimentar les fabriques d'einbotits a la 
comarca d'Osona des de la segona meitat del segle XIX, en resposta a la creixent 
demanda del nucli barceloní. En conseqüencia, de ser una activitat de tipus tra- 
dicional que es realitzava en les llars pageses i es mantenia coordinada per un 
sector comercial molt dinamic, la fabricació d'einbotits va experimentar un canvi 
inolt remarcable des de finals del vuit-cents, quan diferents comerciants i indus- 
trials van comencar a introduir-se en el sector tot difonent el sistema de fabrica. 
El procés de centralització s'inicia en la fase d'assecament, que era I'operació que 
permetia controlar rnillor la qualitat de les produccions finals, i s'ana estenent 
progressivament a les altres fases del procés de producció, sense incloure pero 
l'engreixarnent dels porcs. En poc temps s'anaren erigint així noves empreses 
fabrils, que funcionaven preferentinent ainb motors a vapor o de gas i que uti- 
litzaven la maquinaria inés moderna de trinxar, pastar i d'injectar la carn, i les 
produccions d'embotits, que en un principi es limitaven al conegut "Salchichón 
de Vic", es van anar ampliant a noves classes d'aquest producte a l'estil de Lió, 
Mila o Bolbnia i a la producció de  m~r tadel . la~~.  

39. Sobre aquest sector podeu consular I'estudi de CASTELL, P. "Els inicis de la indústria c h i c a  a Osona 
(1850-1720)", Estudis d'Hist6ria Agrdria, 14 La ran~nderia: cupectes de h sevn euohció (20011, pp. 255-794; 
REPAMZ, G. de La-Plana de Mch. Ed. Barcino. Barcelona, 1928. 
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Pel que fa a la indústria lletera, en segon lloc, el protagonisme dels agricul- 
tors i/o ramaders en el seu desenvolupament tainbé va ser molt reduit, i la par- 
ticipació d'aquests sectors en  els nous processos d'industrialització és va limitar, 
com en el cas anterior, a proporcionar la priiliera materia per a la seva transfor- 
mació. En efecte, a excepció d'unes poques experiencies com la del Sindicat de 
la Seu d'Urgel1 fundat el 1915, que va passar d'elaborar uns 450.000 litres anuals 
de llet al voltant de  1920 a elaborar-ne inés de 4.106 el 1936, la nova indústria lle- 
tera es va desenvolupar sobretot a partir de  les iniciatives que van desplegar 
diversos coinerciants que treballaven pel mercat barceloní i quan tres circums- 
t2ncies 110 van possibilitar. En concret: la continuada expansió de la demanda de 
llet en aquest centre urb2, les successives limitacions que es van posar des de 
I'Ajuntament de la ciutat a les activitats que realitzaven les vaqueries urbanes i 
quan la necessitat d e  superar els inconvenients que generava l'estacionalitat del 
consum, van impulsar la fabricació de nous productes. 

A mesura que el consum i la producció s'incrementaven, en síntesi, les acti- 
vitats de coinercialització que es basaven en la llet que s'obtenia en  les comar- 
ques properes a la capital també es van tendir a intensificar, en liinitar-se, per 
inotius sanitaris, les activitats de les vaqueries que funcionaven a la ciutat. A 
mesura que el procés avancava, alhora, les noves activitats comercials van tendir 
a concentrar-se i els problemes que generava la reducció del consum durant els 
mesos d'estiu es van accentuar, especialment entre les empreses que comercia- 
litzaven majors quantitats de llet. Amb una demanda en ascens, a inés, els comer- 
ciants no podien traslladar totalment als ramaders les reduccions de preus que es 
produien quan la demanda baixava, ni tampoc podien evitar haver-los-hi d'in- 
crementar quan la demanda era alta40. Afavorien probablement aquesta situació 
dues circumst2ncies. D'una banda, la competencia existent entre els mateixos 
comerciants per a ampliar les seves activitats. De l'altra, el risc que tenien els 
membres d'aquest col~lectiu de perdre les seves fonts de  proveiment, si no  remu- 
neraven convenientment als productors. Pels comerciants, en síntesi, era fona- 
mental superar els problemes que generava I'estacionalitat del consuin, i ainb 
aquesta finalitat van desenvolupar diverses iniciatives que van portar al naixe- 
ment de la nova indústria. 

Destaquein particularinent, pel seu capital social, empreses com Xocolates 
Ainetller S.A. (1,5 milions), Xocolates Juncosa S.A. (2 milions), Industria Lechera 
S.A. (1,5 milions), Lechera Barcelonesa S.A. (1 milió), Productos Sila S.A. (1,5 
milions), Nestlé S.A. (20 milions), Sociedad Lechera Montañesa S.A. (10 inilions) 

40. PUJOL, J. "Especialización ganadera"; TRIBO, G.  "La ralnaderia a les portes de Barcelona: el cas del 
Baix Llobregat (1850-1930)", Estudis daHist6ria Agrdria, 13, (2000), pp.107-126; LLOVET 1 MONTROS, J. "Els 
preus de la llet a Catalunya durant els anys 1936 i 1937'"' Aratus de 1'EScoIa St~perior d>AGricultura (19381, 
pp. 155-181; GENERALITAT DE CATALUNYA, Elproiaitnent de Barcelona de llet. A.N.C, per catalogar, 1937; 
LANGREO, A. Historia de la industria lhctea espacola: una uplicación a Asturias (1830-1995). Ivladrid, 
Secretaría General Técnica del M.A.P.A.. 1996. 



i, molt especialment Letona S.A. (1 milió), que s'acabarj transformant en una de 
les empreses inés representatives i innovadores del sector. Aquesta empresa va 
ser fundada el 1925 pel comerciant lleter Marc Viader, juntament ainb altres 
comerciants i industrials de Barcelona, i una de les seves fites més remarcables 
fou la creació del conegut producte anoinenat Cacaolat, amb que va aconseguir 
estimular la demanda durant els mesos de baixa activitat. En els anys trenta 
aquesta empresa elaborava anualinent uns 6,3.106 de litres de llet, dels quals, 
més concretament, 4,9.10Qren consumits en fresc i la resta eren transformats en 
les següents produccions: 1,9.10~'ampolles de llet esterilitzada de 1, 0,5 i 0,25 
litres, 686.425 ampolles de Cacaolat, prop de 700.000 iogurts i uns 16.000 kg de 
llet condensada. 

En síntesi, tant en el cas dels embotits com en el de la llet es van anar confi- 
gurant, més que no pas en els nous sectors del vi i de l'oli, uns sectors indus- 
trials clarament diferenciats dels interessos agraris, i les activitats dels agricultors 
i dels ranladers afectats van anar limitant-se a la producció de les primeres mate- 
ries que necessitaven les noves indústries. Per últim i si considerein que els pro- 
cessos d'elaboració en  els casos que acabem de veure eren més continus que en 
els anteriors, també podem concloure que la difusió dels sistemes industrials de 
producció cap el sector de l'aliinentació va estar condicionada, en gran part, per 
dues circumstancies. D'una banda, per les pressions econorniques i socials que 
generava l'expansió del capitalisme en el funcionament del sector agroaliinenta- 
ri en el seu conjunt. De l'altra, per la possibilitat tecnica d'adaptar els sistemes 
industrials de producció a la fabricació dels aliinents, sempre i quan ho perme- 
tessin els condicionainents biologics d'aquests processos. 

L'articulació d'una nova indústria sucrera. 

Per acabar, una darrera indústria que també cal recordar, si inés no per les 
repercussions que va tenir en diversos regadius de la província de Lleida, va ser 
la indústria sucrera. La producció de sucre a Catalunya s'havia iniciat en la sego- 
na meitat del segle XIX amb diferents refineries que iinportaven la primera mate- 
ria i entre les que va destacar, en particular, la fabrica que es va construir a 
Badalona el 1865 amb una capacitat de producció de 9.000 quilos diaris. A aquests 
priiners intents en van seguir d'altres, seinpre sense gaire exit, fins que en els 
darrers anys del segle es van materialitzar dues iniciatives d'especial importancia. 

La primera es concreta en la insta1,lació d'una fabrica a Vic, el 1891, que fun- 
ciona de forma molt irregular i amb molts problemes d'abastament, en negar-se 
els pagesos de la zona a subministrar la remolatxa que necessitava la fabrica a 
preus suficientment baixos. La segona i més important, és la que impulsa l'in- 
dustrial i propietari agrari M. Bertrand a Menarguens, Lleida, el 1899, i que va 
donar lloc a una important activitat de producció que es va mantenir fins el 
1955. La fabrica que va construir ocupava uns 8.000 mL i utilitzava uns 4.000 
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cavalls de  fo rp ,  i quan va comentar a funcionar, el 1901, ho va fer ainb una 
capacitat de  inblta diaria d'uns 1,2.106 de quilos de remolatxa. A conseqüencia 
de la seva activitat, diferents conteinporanis de l'epoca destacaven els canvis 
gens menyspreables que es van experiinentar en l'economia de la zona on esta- 
va situada l'empresa i, molt especialment, la transformació que va experiinentar 
la seva agricultura amb la difusió d'un ampli venta11 de nous mitjans de pro- 
ducció. Es destacava així, particularment, la rapida difusió que van experiinen- 
tar des de  principis del segle XX els fertilitzants minerals i químics i les noves 
arades de  pala per a llaurades en  profunditat, juntainent amb diferents classes 
de sembradores mec2niquesq1. 

Conclusions. 

En síntesi, els canvis que s'han experimentat en els últims quinze o vint anys 
en  els nostres coneixements sobre l'agricultura catalana entre la revolució liberal 
i la guerra civil, han estat f o r p  remarcables. Gracies a les investigacions realitza- 
des avui en dia coneixein millor en que van consistir les transformacions que es 
van experimentar en aquells anys i les seves mútues relacions, les causes socials 
i econbmiques que les van impulsar i les conseqüencies que van tenir, tots 
aquests canvis, a curt i llarg terinini. Fmit d'aquestes investigacions, per exemple, 
en la nostra percepció actual dels processos de canvi que es van experimentar 
en  aquel1 període, els historiadors donem més importancia als aspectes conflic- 
tius que als de col.laboració que els van acoinpanyar, i, tainbé, a l'elevada 
influencia que van tenir en  el seu desenvolupament les circumstancies mediam- 
bientals i la possibilitat de  transformar-les. Al mateix temps, les investigacions 
realitzades també coinencen a proporcionar nous eleinents d'analisi sobre els orí- 
gens de  les activitats industrials que proporcionaven nous mitjans de  producció 
per a l'agricultura o que es dedicaven a l'elaboració de diverses classes d'ali- 
inents, i sobre la necessitat, per tant, d'adoptar unes perspectives més amplies 
que les sostingudes fins ara alhora d'analitzar I'evolució del capitalisme agrari. És 
a dir, unes perspectives que no prenguin con1 a referencia les activitats agrícoles 
i ramaderes tal i corn es defineixen actualment, una vegada materialitzada la 
industrialització en  les darreres fases de la producció dels aliments, sinó que 
prenguin com a referencia el conjunt de les activitats del sector agroalimentari i 
les seves transformacions en  el temps. Si avancein en aquesta direcció crec que 
entendrem millor, entre d'altres qüestions, com es van anar substituint els con- 
flictes entre propietaris, cultivadors i jornalers, pels conflictes entre els agricultors 
en general i els nous interessos industrials i comercials que generava la conti- 
nuada expansió del capitalisine, les relacions entre aquests processos i la conso- 
lidació d'una nova classe d'empreses agraries de caracter familiar i, tainbé, les 

41 JOSA, Antoni, Hzst6nu de la sucrera de Meizürguem, Menarguens, Institul d'Estudis Ilerdencs, 1999 
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conseqüencies de tots aquests canvis en el sostingut deteriorainent dels entorns 
n~ediambientals en el món rural i en la qualitat dels aliments. 

ANNEX ESTADÍSTIC 

Annex 1 

Indicadors sobre la demanda de productes agraris 
(1000 unitats). 

Patates 

kg 

17.255 
17.601 
19.261 
18.831 
18.167 
20.003 
22.773 

22.440 
22.628 
23.006 
26.722 
26.702 
26.400 
26.719 
28.426 
27.832 
27.375 
26.286 
29.246 
30.651 
31.877 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1935 
1916 
1917 
1918 

Barcelona 
ous 

u 

49.076 
47.416 
5 5.408 
50.683 
60.39 5 
65.507 

d e  
Llet 

1 

7.000 

35.000 

Fruites 

kg 

9.995 
10.951 
13.057 
9.993 
13.922 
12.690 
14.628 

14.438 
11.651 
17.416 
16.744 
16.195 
14.834 
13.286 
15.163 
12.830 
14.811 
13.794 
16.910 
18.463 
17.887 

Exportacions 
Vi 
hl 

2.367 
1.595 
1.587 
1.370 
1.548 
1.501 
2.266 
1.646 
1.253 
1.041 
874 
698 
653 
732 
797 
480 
442 
590 
594 
928 

1.047 
1.153 
1.663 
945 
586 

1.528 
2.418 
840 

catalanes 
Amet. 

k:: 

3.694 
2.114 
3.108 
2.655 
3.279 
3.475 
2.044 
2.316 
4.832 
3.057 
3.690 
3.802 
3.206 
2.388 
3.658 
2.338 
5.515 
4.676 
5.598 
3.604 
6.415 
3.314 
5.112 
3.455 
4.786 
7.669 

Oli 

kg 
1.345 
3.018 
2.677 
2.353 
3.666 
3.695 
2.466 
7.524 
7.702 
7.415 
7.746 
16.576 
13.491 
19.535 
10.118 
9.857 
3.682 
15.752 
16.026 
19.690 
13.735 
28.977 
13.230 
17.878 
28.759 
32.434 
30.726 
13.115 

Ave. 

kg 

7.636 
4.858 
6.188 
8.751 
6.622 
5.147 
4.962 
4.806 
5.145 
7.694 
7.196 
8.232 
6.931 
7.284 
6.324 
4.939 
7.315 
5.263 
9.136 
9.278 
6.063 
8.082 
8.274 
4.250 
6.864 
8.979 

Consurn aprox. 
Carn 

kg 

21.105 
20.902 
21.277 
21.350 
21.928 
21.226 
21.616 
22.843 
23.502 
23.701 
24.594 
25.274 
25.924 
26.175 
26.400 
27.828 
29.104 
29.467 
27.383 
27.939 
27.281 
24.597 
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Dades econ6miques (per ha) de les 28 empreses escollides entre 1933 i 1935, per 
a la creació de la xama comptable de l'agricultura catalana. 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
2933 
1934 
1935 

Font: A partir de DIRECCIÓN GENERAL DE .ADUANAS, Estadística del Conzercio 
Exterior, de 1890 a 1935; Aneiario Estadístico de España, de 1913 a 1935; AYUNTA- 
MIENTO DE BARCELONA, Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona, de 1902 a 
192 1 ; AJUNTAMENT DE BARCELONA, Melnoria cowesponent als serveis de Sanitat 
Vetefinaria, de 1932 a 1935; GENERALITAT DE CATALUNYA, Butlletí Mensual 
d'Estadistic, de 1934 a 1936; AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Estadísticas sociales. 
MonograjTa estadística de la clase obl-era, Barcelona (1921); AYUNTAMIENTO DE BAR- 
CELONA, Labor realizada por el ... durante el bienio 1941-1942, Barcelona (1946); 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Gaceta Municipal de Barcelona, de 1927 a 1935; 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, Arxiu Municipal de Barcelona, Prove'iment i consums, 
varia 40. Negociat d'estadística i política de proveiments. 

61.161 
73.168 
81.618 
73.090 

2.083 
1.750 
1.240 
1.219 
1.156 
1.197 
709 
1.031 
1.757 
1.599 
967 
1.112 
1.149 
720 
856 
561 
216 

58.249 
65.109 
61.859 
66.140 

(1) 
MARESME 
VALLES OC. 
VALLES 0 r .  
GIRONES 
B. EMPORDA 
A. EMPORDA 
GARRO?XA 

(2) 
A 
A 
P 
A. 
A 
A 
P 

45.145 
17.648 
14.734 
12.123 
18,402 
10.311 
10.170 
13.491 
11.134 
29.670 
10.787 
27.920 
27.905 
14.844 
11.909 
12.651 
12518 

8.251 
4.956 
4.435 
6.736 
5.867 
9.591 
8.566 
6.897 
6.964 
7.640 
8.235 
6.077 
9.496 
9.131 
6.475 
8.554 
10.145 

(3) 
H 
P 
L 

C/F 
AR 
AR 
AR 

11.392 
5.435 
6.180 
7.865 
7.803 
11.922 
5.454 
5.628 
9.724 
7.925 
15.218 
6.794 
6.378 
5.929 
8.738 
10.440 
13.463 

73.000 
62.000 
81.125 

24.771 
25.784 
28.327 

31.617 

32.139 
32.137 
30.792 
33.659 
34.185 
34.538 
32.960 
32.416 
33.199 
32.698 
32.748 

(4) 
R 

S/R 
R 

S/R 
R 
S 
S 

218.376 
214.409 
212.189 
189.907 
187.657 
172.296 
196.352 
179.173 
184.990 

(5 )  
24.000 
6.000 
19.571 
5.000 
9.417 
6.000 
8.200 

(6) 
660 
147 
774 
131 
197 
149 
246 

(7) 
2,75 
2,45 
3,95 
2,62 
2,09 
2,48 
3,OO 

(8) 
8,54 
6,94 
12,04 
7,27 
7,21 
5,87 
9,03 
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OSONA 
RIPOLLES 
CERDAXYA 
MIG ARAN 
PALLARS J. 
SEGRIA 
RIB. SEGRE 
GARRIGUES 
GARRIGUES 
URGELL 
SEGARRA 
BAGES 
Sta.C. QUERAL 
A. PENEDES 
GARRAF 
B. PENEDES 
B. CAMP 
PRIORAT 
TERRA ALTA 
BAIX EBRE 
DELTA EBRE 

(1): Comarques 
(2):  Contracte de conreu (P, parceria; A, arrendament) 
(3): Conreus (H, horta; P, pluriconreu; L, llet, C, cereals; F, farratges; AR, agricultura i 

ramaderia; R, rrimaderia, 0, olivera; V, vinya; A, arbres fruiters de fruita seca; Am, amct- 
Ilers; Av, avellaners, Ar, arros) 

(4) : Regim de seca 
(S) i/o regadiu (R). 
(5) Capital irnmoble 
(6): Renda del Propietari 
(7): ((6)/(5)Y 100 
(S): Rendiment del treball per dia laborable. 

Font: A partir de LLOVET MONT-ROS, "Avenc sobre les característiques", pp. 19-32. 



Annex 3 

Szqerfcies cztltivades (1000 ha) i nombre de caps de bestiar (1000 24) a 
Catal~~z-ya, 1860-1 933. 

SUPERF. AGRÍCOLES 

S.cultivades cer. i Ueg. 

s.sembrades 
s.s.consuin huma 
s.s.varietats pinso 
s.guaret 

C.Arbustius i arbbris 

vinyn 
olivera 
arbres fruiters 
ametllers 
avellaners 
garrofers 
presseguers 
perers 
pomeres 

C. Intensius 

tubercles i bz~lbs 
patates 
1~o1tícoIe~ 
indústrials 
prats artficials 
alfals 
polífites 

Sup. cultivades totals 

1860 

474 

473 

311 
111 
51 

13 

960 

1888 

538 

373 

164 

559 

367 
140 
52 

47 

1144 

1900 

519 

353 
238 
115 
166 

468 

232 
184 
52 
12 
13 
2 1 

62 

16 
14 
12 
2 
32 

1049 

1910 

543 

365 
243 
122 
178 

477 

21 7 
186 
74 
13 
13 
42 
0,3 
0,2 
0 2  

76  

21 
18 
12 
1 

42 
17 
1 O 

1096 

1922 

557 

387 
237 
149 
171 

510 

240 
197 

6 
11 

73 

54 
O, 3 
0,2 
O, 1 

88 

29 
25 
14 
3 
42 
2 1 
10 

1155 

1933 

533 

401 
237 
164 
132 

566 

259 
219 
88 

1 O 
7 

60 
3 
1 

1,2 

140 

60 
51 
20 
3 
5 7 
26 
15 

1239 
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CAPS DE BESTIAR (*) 

Vaquí 109 114 199 
Porquí 220 305 422 
Oví 759 652 623 
Cabruin 129 136 158 
Cavallí 35 5 5 76 
mular 73 70 82 
asini 88 52 5 1 

(*) Les dades de 1860 i 1910, corresponen a 1865 i 1917. 

Font A partir d e  PUJOL, Les ttm~zsformaczons del secto~, p p  137 t 935, GARRABOU, 
PUJOL 'El canvi agrari", pp 80-83, DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, Avance 
Estadístzco de laproducczón agrícola en España, Madrid (1923), D~RECCIÓN GENERAL DE 
AGRICULTURA, Ant~arzo Estadístzco de las Producczones Agrícolas, d e  1930 a 1936, JUNTA 
GENERAL DE ESTAD~SSICA, Censo de la ganadel ía en España, Madrid (1865), JUNTA 
CONSULTIVA AGRONÓMICA, La ganadería en Espaiza Avance de la rzquezpecuarza en 
1891, formado por la , Madrid (18921, DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO Y ESTADISTICO, Reseña Geográfica y Estadístzca de Espalla, Madrid 
(1914), t 111, JUNTA CONSULTIVA AGRONOMICA, Estudzo de la ganadería en España, 
Madrid (1920), DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, Res  estudzos econóinzcos, 
Madrid (1934), MIR 1 COMAS, M Catalz~l?a agrícola Apo17aczó?z a sti estudzo, Barcelona, 
Ediciones Técnico Publicitarias (1943) 


