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aquesta federació gironina el 1922, formaven part també de la FAC-B146.

La relació que la Unió de Vinyaters de Catalunya va mantenir amb federacions catòlico-
agràries de les regions espanyoles més vinyateres a partir de 1918 per tal de constituir

un front comú vinyater espanyol també va evidenciar el paper de submissió que la

Federació catòlica de Barcelona va arribar a tenir cap a la UVC. Mentre en l'àmbit

català fou clar que el representant dels interessos vinyaters era la Unió de Vinyaters, fora
d'aquest àmbit normalment foren les federacions catòliques les qui assumiren aquesta

representació. Per altra banda la UVC fou l'entitat que prengué la inciativa a nivell

espanyol de la defensa dels interessos vitivinícoles treballant a partir de 1918 per

aconseguir una Confederació Nacional de Viticultors -que finalment no es crearia fins
al 1924-. En aquell any la UVC començà els seus contactes amb viticultors valencians

per tal que aquests creessin la seva Unió de Viticultors regional que s'hauria de

confederar a la catalana. El 1921 aquesta establí a València un servei permanent

d'informació vitícola i intervingué en un congrés en aquesta ciutat i un altre a Madrid
per aconseguir "l'adhesió dels vinyaters d'Aragó, Navarra, Rioja i València, per

escometre una acció de conjunt en profit dels interessos dels conreadors de vinya".
L'octubre també del 1921 aconseguí convocar una Assemblea Nacional de Viticultors

^ 1 4 7a Logroño .

Finalment l'anhelada Confederació Nacional de Viticultors estigué en principi formada

per la UVC, la Asociación de Viticultores Navarros, la Unión de Viticultores de Levante

146 Les entitats afiliades a la FAC-B apareixien en llistat cada dos anys als Anuarios de l'IACSI. Un
dels temes que queden dins el tinter és el de la relació entre l'IACSI i el sindicalisme catòlico-agrari en
aquests anys. He observat una doble militància en alguns dels membres més destacats de la Federació
Catòlica Agrària de Barcelona. Josep Cirera Voltà, del qual n'he parlat més amunt, és un dels que mostra
millor els lligams entre les dues entitats. Altres que tingueren càrrecs de junta de la federació catòlica que
eren alhora socis de l'IACSI foren: Josep Oriol Marrugat Castro, Francesc Matheu -que també tenia
càrrecs dins la UVC- i Ignasi de Ventós i Mir. Per altra banda també era soci d'aquest Institut Joan Soler,
de Les Cabanyes, president del sindicat catòlic d'aquesta població i delegat comercial de la FCAB en la
compra de patates de llavor. Fora de l'àmbit de la federació de Barcelona, un dels principals personatges
a estudiar seria Josep Vidal i Barraquer (¿germà del cardenal Francesc?, el qual s'intentà implicar bastant
en el sindicalisme catòlico-agrari tarragoní). Josep fou president de la Federació Católico-Agraria de
Tarragona almenys durant el 1923, ocupà sempre -durant els anys que ens ocupen (1917-1923)- càrrecs
de bastant rellevància dins el sindicalisme catòlico-agrari català. El 1921, per exemple, fou escollit
president del Consell directiu de la sucursal a Barcelona del Banc Rural de la Confederació Nacional
Catòlica Agrària. Vidal tingué també durant aquests anys càrrecs importants dins l'IACSI (vice-president
del 1923 al 1925) i també dins la Federació Agrícola Catalano-Balear (president del 19^4 al 1916). En
la segona meitat dels anys vint s'observa una certa intensificació de les relacions entre l'IACSI i els
catòlics: el 1926 el president de la Federació Sindical Agrària de Girona, Jaume Rosich, s'associà a
l'IACSI; el 1928 Ramon Albó, com a president de la Unió de Sindicats Agrícoles Catòlics de Barcelona,
acabada de constituir, oferí la seva col·laboració a l'Institut Agrícola; el 1930 s'afilien a aquesta entitat
els presidents dels sindicats agrícoles catòlics de Santa Perpètua, Sant Llorenç Savall, Bonastre i Piera.

147 Agricultura, 5-6-1921, 20-6-1921 i 20-10-1921.
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i la Federación de Sindicatos Agrícolas de la Rioja148. Les tres darreres eren catòliques

i almenys les dues últimes estaven federades alhora a la Confederació Nacional Catòlica

Agrària. Caldria veure fins a quin punt la Confederació vinyatera com a tal no tenia
vincles amb la Confederació Catòlica. Sabem que en la comisssió que presentà les

primeres conclusions al govern com a organisme de caràcter estatal el febrer de 1924

s'hi inclogueren representants d'aquesta última149.

Novament és el dirigent catòlic Josep Maria Rovira el qui tingué un paper cabdal per

realitzar l'acostament de la UVC a federacions catòlico-agràries espanyoles. Rovira fou

sempre un dels delegats catalans en les campanyes que l'entitat vinyatera catalana

realitzà sobretot a partir de 1923 per les regions de Navarra, la Manxa, la Rioja i el País
Valencià. No és casual que des del 1919 de la revista L'Avenç Agrícola que dirigia

Rovira se'n fes una versió castellana titulada Vida Agrícola, i que a partir de 1923 La

Llar -que ja era, de fet, portaveu de la UVC- s'edités també en castellà "a fi de que la

nostra actuació en bé de l'Agricultura pugui ésser extesa per terres d'Espanya (...). La
raó principal i quasi única que ens guia és la manca de comunicació que de la llengua

ens resulta, amb les cinquanta Federacions germanes i amb els quatre mil sindicats que

l'integren que no saben un borrall de català"150. Conèixer la relació que s'establí a nivell

sindical entre la UVC i la Confederació Nacional Catòlica Agrària ajudaria a entendre

molt més el fracàs del sindicalisme catòlico-agrari barceloní i l'alternativa sindical

d'ordre vinyatera que, a la pràctica, el substituí. L'asemblea que la Unió de Vinyaters de

Catalunya realitzà a Montblanc el desembre de 1923 tingué l'adhesió del cardenal Vidal

i Barraquer, i de les federacions catòlico-agràries de l'Ebre, de Tarragona i de

Barcelona.

148 CARRIÓN, P., SANTACANA, F. i TARÍN,' J: "La crisis vitícola de los años veinte y sus
soluciones" (1925) a José Luís GARCÍA DELGADO (ed.): Estudios sobre la agricultura española (1919-
1971),, Madrid, 1974.

149 CARRIÓN, P., SANTACANA, F. i TARÍN, J: "La crisis vitícola..,:297.

150 La Llar, 1-12-1922. L'agost de 1921 la Unió de Vinyaters publicà un número extraordinari en
castellà del seu portaveu La UVC -normalment escrit en català- "dedicat als vinyaters de tota Espanya,
en el qual s'expliquen i resumeixen les finalitats que persegueix la gran associació vitícola catalana, així
com els treballs que porta realitzats en son llarg historial" (Agricultura, 5-9-1921:435).
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2.3. Un intent de reacció des del sindicalisme rabassaire:
la Federació Comarcal de Societats Obreres Agrícoles
de l'A H i Baix Penedès.

Als intents de reacció sindical que es donaren al camp català per frenar

l'anarcosindicalisme i la revolució analitzats fins ara en aquest capítol 2 cal afegir-hi el
que s'assajà a l'Alt Penedès i Garraf amb la constitució d'una federació rabassaire a partir

de 1919 amb el suport polític i sindical de bona part del republicanisme i el socialisme

d'aquestes dues comarques. Comarques que possiblement formaren l'àrea rural catalana

on la conflictivitat sindical agrària després de la Gran Guerra fou més intensa. Aquesta
federació rabassaire, anomenada Federació Comarcal de Societats Obreres Agrícoles de

l'Alt i Baix Penedès -FCSOAABP-, basà la seva política sindical des d'un principi a

l'obtenció de millores contractuals per a parcers i rabassaires a través de la negociació

amistosa entre aquests i els propietaris dins dels tribunals mixtos que ella mateixa
promogué. Posteriorment, al 1920, la federació s'aprofità de la forta repressió anti-

sindicaíista que s'exercí quan s'il.legalitzaren els sindicats únics, aconseguint atraure
militants d'aquests sindicats. L'abril del 1921 aconseguí agrupar 5.816 associats, la

màxima xifra assolida per ella1. Però en la mesura que integrà sectors anarcosindicalistes

1 El 1921 fou l'any en què s'organitzaren més societats locals de rabassaires al Penedès segons les
dades dels expedients d'entitats de l'AGCB. En aquest any naixeren les societats següents -probablement
totes foren afiliades a la FCSOAABP-: Sociedad de Rabassaires de Gelida, Sociedad Agrícola Recreativa
de La Granada, Sociedad de Rabassaires del Monjos, Sociedad de Rabassaires del Barrio de la Bleda de
Sant Martí Sarroca, Sociedad de Rabassaires de Sant Sadurní i Sociedad de Rabassaires de Torrelles de
Foix. El 1920 havien nascut La Concòrdia Obrera d'Avinyonet, Centro de Agricultores Obreros de Sant
Pere Molanta (Olèrdola) i Centro de Agricultores Obreros de Sant Cugat Sesgarrigues. I el 1919 ho feren
Sociedad de Rabassaires de Font-rubí {.Centro de Agricultores Obreros de Sant Pere de Ribes.

Quadre 2.11. Congressos de la Federació Comarcal de Societats Obreres Agrícoles de l'A ItiBaix Penedès
i la seva força numèrica.

Data Nombre d'associats Font documental
representats

14-9-1919 4.456 "Actas UGT, vol. 1919-21
Referència AARD,23-8-1919"
Lluitem,13--9-1919 i 20-9-1919

14-12-1919 4.566 El Diluvio, 1-1-1920:16.
El Panadés Republicano, 18-12-1919

22-8-1920 5.341 La Internacional, 29-10-1920
21-4-1921 5.846 El Diluvio, 12-5-1921

El maig de 1922 la FCSOAABP comptava amb 4.500 associats.

Per delegacions locals els adherits a la federació en el congrés del 1921 eren els següents: Sant Sadurní,
655; la Almúnia (Castellví de la Marca), 150; Castellví de la Marca, 130; Cases Noves (Font-rubí), 220;
Vilanova i Geltrú, 500; Gelida, 240; Can Rubió (Santa Margarida i els Monjos), 106; Subirats, 810; Can
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li fou impossible mantenir la unitat i cohesió interna així com la seva política sindical

moderada. La repressió generalitzada del 1921 i el posterior fracàs del tribunals mixtos

acabaren consumant la divisió i consegüent desaparació de la federació el 1922.

La FCSOAABP va ser inicialment impulsada pel republicanisme reformista que al
Penedès estava encapçalat pel diputat gairebé vitalici del districte de Vilafranca Josep

Zulueta Gomis2. Aquesta federació nasqué precisament durant la conflictiva verema de
1919 amb una explícita voluntat de frenar la conflict!vitat rabassaire que des del 1917

s'havia anat agreujant en les vinyes del Penedès, tot oferint acords entre parcers i
propietaris3. En el primer congrés de l'entitat, celebrat a La Granada el catorze de

setembre amb catorze seccions presents i set d'adherides4, s'anuncià que s'havia arribat
a un acord entre rabassaires i propietaris mitjançant Zulueta i el Govern Civil per tal de

tirar endavant la verema tot aturant la conflictivitat ja que "el vino se pagaba a precios

bien remunerables"5 i no era convenient retardar-la. En el mateix congrés es decidí no
avenir-se amb la Federació de Rabassers de Catalunya (FRC) amb seu a Martorell, la
qual -tot i estar dirigida per republicans- tenia un caràcter sindical molt més radical que

Batista (Subirats), 121; Pacs, 126; Sant Martí Sarroca, 334; barri Cruset (Sant Martí Sarroca), 305; Clos
(?), 345; Viloví, 160; Guardiola de Font-rubí (Font-rubí), 846; Font-rubí, 183; Cusconar (Torrelles de
Foix), 185; Puigdàlber, 240; Sant Llorenç d'Hortons, 153; Sant Cugat Sesgarrigues, 130; Sant Pere de
Riudebitlles, 143; Sant Joan de Mediona (Mediona), 470; La Bleda (Santa Margarida i els Monjos), 133;
Vilafranca, 86; Pla del Penedès, 85. De fet, la suma de totes aquestes delegacions dóna per resultat 6.856
associats. Però a la font s'ofereix el total de 5.846 representats al congrés. A part, assistiren delegats de
societats de pagesos de Canet de Mar, Argentona i Teià.

Les delegacions locals de la FCSOAABP el maig de 1922 eren les següents: Bellver del Penedès (Vilobí
del Penedès), La Bleda (Santa Margarida i els Monjos), Can Batista (Subirats), Can Rubió (Santa
Margarida i els Monjos), Cuscunar (Torrelles de Foix); Gelida, La Granada, Pla del Penedès, Puigdàlber,
Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Jaume de Moja (Olèrdola), Sant Joan de Mediona (Mediona), Sant Llorenç
d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere Molanta (Olèrdola), Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní,
Sitges i Vilanova i la Geltrú (INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: La rabassa morta...'.IT,.

2 Zulueta va ser diputat del districte del 1903 al 1923. Procedia del republicanisme possibilista. Milità
també a la UFNR i més tard va esdevenir el cap del Partit Reformista a Catalunya. Com a diputat del
districte de Vilafranca, a banda de destacar com a defensor dels interessos agraris -especialment els
vitivinícoles-, tant de productors, com d'industrials, comerciants i exportadors, es distingí també sempre
per tenir certa sensibilitat cap a les reivindicacions sindicals rabassaires. Cosa que col·laborà al fet que
tingués el suport de la major part del republicanisme penedesenc fins al 1923, malgrat les posicions
monarquitzants que assumí dins el Partit Reformista. En les eleccions de juny de 1919 obtingué el suport
de tot el republicanisme del districte, inclòs el radical.

3 Declaracions de Josep Zulueta a El Diluvio, 1-1-1920:16.

4 Les poblacions que en aquest primer moment sé que comptaven amb una secció de la FCSOAABP
eren: El Pla del Penedès, Puigdàlber, Mediona, La Granada, Pacs, Castellví de la Marca i Monjos
(Lluitem (Vilafranca del Penedès), 13-9-1919 i 20-9-1919).

5 El Diluvio, 1-1-1920:16.
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la FCSOAABP. Almenys a l'Alt Penedès ambdues federacions mantingueren una forta

competència sindical que a la fi guanyà aquesta darrera6.

L'acord que el republicanisme zuluetista aconseguí amb els socialistes del Penedès per

tal que s'integressin a la federació fou clau per entendre aquesta victòria o superioritat7.

L'acord es mantingué en peu entre 1919 i 1921. De fet, en els districtes de Vilanova i

la Geltrú i de Vilafranca del Penedès -àmbit d'actuació de la FCSOAABP- hi havia
hagut diversos pactes electorals entre republicans i socialistes en anys anteriors i durant

aquest període. A nivell de districte havien sostingut l'aliança que aquestes dues forces

polítiques havien mantingut fins aleshores a nivell estatal. Al Garraf, per exemple, el

socialista Fabra Ribas tingué el suport dels republicans en les eleccions generals de juny
de 1919; en les provincials del juliol del mateix any els socialistes donaren suport a la

candidatura d'esquerres amb els noms de Joan Pujol Carbonell, Frederic Frigola i Ramon

Pla Armengol8. Per altra banda, al districte de Vilafranca els socialistes recolzaren Josep
Zulueta en les eleccions generals de 1919.

Un dels dirigents socialistes locals que oferí el suport a Zulueta amb més convenciment
fou Joan Esteva i Mañosas, del Pla del Penedès. Precisament aquest fou el primer
president de la FCSOAABP. Era considerat el "leader de l'actual moviment rabassaire"

del Penedès per bona part de la premsa catalana de l'època. Almenys durant el 1919-

1920, Josep Zulueta i Esteva i Mañosas foren els dirigents polítics de la FCSOAABP

6 La FRC aconseguí el seu màxim de federats el 1922 amb 1.023 associats. El 1920 en tenia 615 i
el 1921, 857. (La xifra del 1920 a INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: Censo electoral social,
Madrid, 1920; i les xifres de 1921 i 1922 les he deduït de l'estat de comptes de l'entitat a Exp. 6159,
AGCB).

7 La integració dels socialistes dins la FCSOAABP féu que aquesta s'acostés o almenys tingués tractes
amb la UGT. En les "Actas UGT, vol. 1919-1920. Referència AARD, 23-8-1919" (Fundación Pablo
Iglesias) -que he pogut consultar mercès a la generositat de David Ballester- Joan Duran anuncià el
congrés de la federació penedesenca del desembre de 1919 a Sant Sadurní. Per altra banda el periòdic
socialista La Internacional., en les seves cròniques regionals del 1920, dedicà força espai a la FCSOAABP.
De totes maneres i malgrat els esforços que hi esmerçà el sindicalista Joan Duran, de Sitges, aquesta
federació penedesenca mai arribà a afiliar-se a la UGT .

8 Democràcia, 22-6-1919. Ja el 1918 el Partit Republicà Federal de Vilanova presentà el socialista
-en aquell moment molt reformista- Largo Caballero com a candidat a les eleccions generals del districte.
En aquest districte l'acord entre republicans i socialistes hagué d'anar més enllà d'unes conjuntures
electorals, ja que en el periòdic republicà Democràcia durant tota l'etapa 1919-1920 hi apareixen
constantment articles signats per socialistes, articles transcrits de periòdics socialistes i propoganda
d'aquests periòdics. Aquest mateix periòdic republicà, el 19-12-1925, dedicà grans elogis a la UGT i a
Pablo Iglesias en esdevenir-se la mort d'aquest. De fet, hi havien socis del Centre Federalista de Vilanova
que eren militants del PSOE (Democràcia, 7-9-1928). Els estatuts d'aquest Centre especificaven que
podrien pertànyer a l'entitat tots aquells que professessin "idees republicanes, federals o socialistes"
(Democràcia, 22-3-1930).
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i simbolitzaren a nivell comarcal l'acord polític i sindical que es donà entre part del

republicanisme i del socialisme en bona part de la dècada dels anys deu a nivell estatal.

Al Penedès aquest acord fou possible mercès a la victòria del reformisme en les tesis
agràries del PSOE i de la UGT a partir de 19189.

Ja el 1914 el socialista Fabra Ribas havia elaborat un programa agrari perfectament

assumible pel Partit Reformista. De fet, coincidia en allò essencial amb la proposició de
llei sobre una reforma agrària que presentà el diputat reformista Filiberto Villalobos el

191810. Aquest programa dedicava més atenció als parcers i arrendataris que als jornalers
i respectava la figura del petit propietari. Les crítiques dels sectors més radicals

ajornaren la victòria reformista del programa agrari de la UGT fins al 1918. En aquest
any la UGT es prengué seriosament el problema agrari i s'aprovà una ponència que, tot

i que no era tan moderada com l'elaborada per Fabra Ribas el 1914, el reformisme s'hi

imposà finalment11. El tema dels arrendaments i parceries, que és el que més estava

relacionat amb el conflicte rabassaire del Penedès, quedà redactat en la proposta ugetista
gairebé igual com ho tenia Villalobos en la seva proposició de llei de l'abril del 1918.

Tot i que el reformisme ugetista fou qüestionat a finals de 1919 quan alguns sectors es

radicalitzaren i el 1920 es llançaren propostes per part d'aquests sectors de la UGT per

tal que els arrendataris no paguessin les parts als propietaris, el control d'aquest sindicat
per part de líders reformistes féu que quedés bastant al marge de l'eufòria revolucionària

dels anys 1919 i 1920.

D'aquesta manera es comprèn que Josep Zulueta es pogués entendre amb el socialista

Esteva i Mañosas per portar endavant un projecte de federació obrera agrària amb uns

objectius sindicals molt moderats. La sintonia de Zulueta amb els socialistes quedà

evidenciada quan aquell reconegué que el seu ideal del fet que la terra arribés a ser del

que la treballava coincidia amb el del "partido socialista [ja que aquest] acepta la
propiedad individual del que la trabaja por sí con la ayuda de su familia"12. El programa

sindical que aprovà la FCSOAABP en forma de reglament de la societat també palesà

9 BIGLINO CAMPOS, Paloma: El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1939), Madrid,
1986.

10 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A.: Filiberto Villalobos. Su obra social y política 1900-1936,
Salamanca, 1985:32-34.

11 BIGLINO CAMPOS, Paloma: El socialismo español... f"

12 Declaracions de J. Zulueta a El Diluvio, 24-12-1919:12. Es cert que la UGT defensava teòricament
l'expropiació de la propietat rural. Però per això en el programa agrari aprovat el 1918 per aquesta central
sindical, i acceptat pel PSOE, hi havia en el preàmbul un aclariment que deia que l'expropiació de la
propietat "no alcanza a los pequeños propietarios que por sí o por su familia cultiven la tierra" (BIGLINO
CAMPOS, P.: El socialismo español...-.111).
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un caràcter reformista. D'aquest programa es pot destacar la voluntat d'aconseguir una

llei agrària favorable al règim de la parceria i d'arrendament, la revisió de pactes de
manera favorable al pagès i la creació de tribunals mixtos13.

Els tribunals mixtos havien de ser per a Zulueta i la FCSOAABP la panacea del

problema de la conflictivitat rabassaire ja que havien de resoldre els possibles casos de

confrontació entre propietaris i parcers. Eren la seva gran esperança sindical14. En plena
collita de 1919 Zulueta demanà al govern que s'adaptés al sector agrari el R.D. sobre

Comissions Mixtes per al treball que s'havia aprovat l'li d'octubre de 191915. Zulueta

intentà exportar a tots els pobles del l'Alt Penedès a través d'aquesta federació la bona

entesa que entre propietaris i rabassaires s'havia arribat al Pla del Penedès el 1919
gràcies a les seves gestions. En aquesta població es constituí un tribunal mixt el 1919

que havia de resoldre, sempre a nivell local, totes les qüestions que entre propietaris i

rabassaires poguessin sorgir. No hi havia d'haver "ánimo ni pretensión de trazar una

pauta para los demás [pueblos], pues es evidente que las circunstancias de producción
y coste de cultivo varían en cada rodalia"16. Els acords als quals es va arribar a través

d'aquest Tribunal Mixt al Pla del Penedès tractaren qüestions tan transcendentals com
la dels desnonaments i compra de terres per part dels pagesos17. Caldria, però, esbrinar

fins a quin punt es van complir aquests acords18. Sens dubte el seu estricte compliment

hauria tingut la importància i transcendència d'una autèntica reforma agrària per a

aquella comarca. Segons Zulueta, propietaris i parcers o rabassaires tenien uns mateixos

interessos i calia només asserenar els ànims -que el 1919-1920 estaven molt exaltats- per

13 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: La rabassa morta...:12.

14 També la mateixa UGT s'havia mostrat partidària des de principis de 1919 de mesures de caire
corporatiu, sobretot les referents a . organismes mixtos que regulessin les relacions laborals
(BENGOECHEA, Soledad: Organització patronal...:2%6).

15 Agricultura, 20-10-1919:397. Posteriorment, el 5 d'octubre de 1922 s'instituiran per a tot l'Estat els
comitès paritaris amb igual representació obrera i patronal amb l'objectiu d'evitar conflictivitat laboral.

16 Declaracions de Zulueta a El Diluvio, 1-1-1920:16.

17 Zulueta, a la mateixa entrevista que publicà El Diluvio citada en la nota anterior, relata així aquests
importants acords: "A propuesta de los propietarios se convino en que si un propietario a la expiración
de un contrato desea disponer de su tierra ha de avisar con dos años de anticipación con objecto de que
el tribunal mixto facilite al aparcero otra tierra en buenas condiciones; en caso de que no se encontrara,
el propietario concederá dos años más de prórroga. Se sobreentiende que se trata siempre de un buen
aparcero, ya que si fuera malo habría dado motivos de rescición del contrato. Se logró más: que algunos
propietarios se presten a vender a sus aparceros piezas de tierra aisladas y aun la propiedad entera si todos
los aparceros se ponen de acuerdo para comprarla. Así que las circunstancias se presten se buscará la
manera de dar facilidades a los aparceros para adquirir tierras en propiedad, cosa fácil destinando a la
amortización del préstamo la parte que hoy pagan al propietario".

18 Segons ElFructidor (17-6-1922:1), el tribunal mixt constituït el 1921 al Pla del Penedès fracassà.
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trobar a través dels tribunals mixtos el punt d'harmonia que podria portar a ser

conscients d'aquesta concordança d'interessos19. Zulueta presidí ell mateix tribunals

mixtos en diverses poblacions del seu districte.

Un dels personatges que tingué més protagonismo en l'èxit de la implantació d'aquests
comitès paritaris a l'Alt Penedès -amb el vist-i-plau de Josep Zulueta- fou el comandant

Bartolomé de Roselló, cap del Negociat d'assumptes socials del govern civil de
Barcelona entre 1920 i 1923. Soledad Bengoechea i Fernando del Rey afirmen que hi

ha documentació que tracta a Roselló com a "el protector y autor del sindicato libre",

i vinculen molt la seva actuació en l'etapa repressiva de Martínez Anido al capdavant

del govern civil de Barcelona20. Però uns mesos abans que s'encetés aquesta etapa,
Roselló ja havia intervingut en el conflicte rabassaire penedesenc. L'abril de 1920

s'entrevistà amb el republicà i dirigent rabassaire vilafranquí Ferrer Cabra21. Durant el

1920 començaren a generalitzar-se els tribunals mixtos en les poblacions que la

federació rabassaire penedesenca tenia secció local. A principis de 1921, com a delegat

del governador civil de la província, Roselló s'entrevistà amb Esteva Mañosas -en aquest
moment secretari de la FCSOAABP- "per canviar impressions referents a la implantació

en el Penedès dels Tribunals Mixtos propugnáis per Zulueta"22.

Les cooperatives i sindicats agrícoles locals foren, en la major part dels casos, les

entitats que assumiren la responsabilitat d'acollir com a funció pròpia la constitució,

funcionament i èxit dels tribunals mixtos. Tant la FCSOAABP com el Servei d'Acció

Social Agrària de la Mancomunitat dirigit per Josep Maria Rendé23, així ho diposaren
i ho potenciaren. Cal tenir present que en aquesta federació rabassaire s'hi afiliaren

aquest tipus d'entitats cooperatives -bona part de les quals eren de caràcter social mixt

19 Declaracions de Zulueta a El Diluvio, 24-12-1919:12 i 1-1-1920:16.

20 BENGOECHEA, Soledad i REY, Fernando del: "Militars, patrons i sindicalistes lliures. Sobre el
sindicalisme de guetto a Catalunya" a L'Avenç, núm.166, gener de 1993. Segons Bengoechea, a
Organització patronal...:218 i 264, sembla que Roselló estava lligat a cercles tradicionalistes i fou un dels
impulsors d'una organització feixista a Catalunya el març de 1923.

21 ElFnictidor, 10-4-1920. No em consta que Ferrer Cabra estigués vinculat a la FCSOAABP. El fet
que fos dirigent comarcal del Partit Republicà Radical va mantenir-lo allunyat de Zulueta, sobretot a partir
de 1921.

22 Lluitem, 15-1-1921.

23 RENDÉ VENTOSA, Josep Maria: Organització i guiatge de sindicats agrícoles, Barcelona,
1923:114-117.
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agrupant tant parcers com propietaris-24 i que la mateixa federació impulsà la creació

d'aquesta mena d'entitats. El 30 de novembre de 1919, per exemple, tingué lloc una

assemblea a Sant Martí Sarroca per constituir un sindicat agrícola mixt de propietaris
i parcers que entraria a formar part de la FCSOAABP. Esteva i Mañosas afirmà a

l'assemblea que l'ideal seria que tots els pobles del Penedès imitessin la idea

d'organítzar-se propietaris i rabassaires dins d'un mateix sindicat que comptés amb un

tribunal mixt. Esteva elogià "l'hermós espectacle de que anava a procedir-se
fraternalement a la fusió de propietaris i rabassaires en una sola entitat que seria la que

debia portar als ànims de tots la desitjada pau social"25.

En general, a través d'aquests tribunals mixtos, els rabassaires aconseguiren importants
millores en els seus tractes amb els propietaris. La seva efectivitat hagué de ser similar

a l'aconseguida pels anarcosindicalistes sindicats únics a través de la negociació directa
sense cap intervenció institucional o política. L'existència d'aquests tribunals al Penedès,

però, no anà gaire més enllà del 1922 quan desaparegué la FCSOAABP. En arribar la
reacció patronal i la repressió generalitzada a finals de 1920 molts de propietaris es feren

enrera en les concessions firmades en els tribunals mixtos i rebutjaren continuar formant

part d'aquest tipus de comissions paritàries26. Sant Martí Sarroca, Castellet i la Gornal,

el Pla del Penedès i Sant Sadurní foren algunes de les poblacions on -un cop passat el
temps de major agitació sindical- els propietaris adoptaren aquesta posició27. Amb

l'ambient de repressió que es desencadenà a partir de 1921 fou difícil la continuïtat i èxit

dels tribunals mixtos. I el fracàs d'aquests va assenyalar la fi també de la federació

24 Dos presidents de dues cooperatives agràries foren els dos primers signants del manifest fundacional
de la FCSOAABP el setembre de 1919: Josep Sala, que firmà com a president de la Cooperativa de
Puigdàlber, i Paulí Martí, que signà com a president de la Cooperativa de la Granada (Lluitem, 13-9-
1919:1).

25 Lluitem, 6-12-1919.

26 Així ho relata, per exemple, tot denunciant-t'ho, el darrer president de la FCSOAABP, Josep Font -
de Sant Martí Sarroca-, a La Terra (12-4-1924), on "explicà les millores conseguides pels rabassaires en
temps de la Federació del Penedès, les bases que en aquell temps foren firmades pels propietaris i la seva
conculcació recent per part dels amos".

27 En la memòria de la Unió de Rabassaires de 1923 es llegeix: "Ja des de principis d'any [1923] els
propietaris de Sant Sadurní es negaren a complir lo acordat per la Comissió Mixta d'amos i rabassaires
que per iniciativa del ex-diputat Sr. Zulueta s'havia format en 1920 en aquell poble. Aquest mal exemple,
que pinta als propietaris tal com són, ha sigut seguit d'un quan temps a aquesta part per alguns propietaris
de Sant Martí Sarroca i de les Masucas que no compleixen el que un dia varen firmar (La Terra, 26-1-
24:3). Al Fructidor del 17-6-1922:1 es podia llegir: "Efecto del tribunal mixto que se constituyó corriendo
y sin las debidas precauciones bajo la presidencia del señor Zulueta el año pasado en el Pía del Panados,
les ha caído en dicho pueblo una lluvia de demandas judiciales por parte de los propietarios,
descabuliéndose de todo lo que representaba mejora para el rabasser". Altres testimonis que confirmen
l'incompliment dels pactes per part dels propietaris en els tribunals mixtos són a: INSTITUTO DE
REFORMAS SOCIALES: La rabassa morta...:31; La Terra, 15-2-1923:9; 26-1-1924:3; i 5-4-1924:4.
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rabassaire penedesenca.

La radicalització sindical del 1920 ja havia desbordat per complet la FCSOAABP i la
seva política pactista i reformista. Dins d'ella es desenvoluparen sectors sindicalment

radicals -bona part d'ells provinents dels il.legalitzats sindicats únics- que Zulueta no
pogué frenar. Per altra banda, i també com a conseqüència de la radicalització sindical

general, el 1920 s'inicià un cert distanciament entre el socialista Esteva i Mañosas i
Zulueta. Esteva començava a identificar-se amb la línia més radical del socialisme i, per

tant, s'allunyava del posicionament reformista. A partir del maig d'aquell any observem

la primera declaració crítica d'aquest contra el diputat del districte quan afirmà que
"s'ha[via] posat al costat de Zulueta, no per la política que ell representa, sinó perquè

(...) defensava les aspiracions dels rabassaires"28. Tot i que en les eleccions generals de

desembre de 1920 Esteva encara defensà Zulueta, els esdeveniments conflictius de l'estiu

i la collita d'aquell any havien deixat clar que era molt difícil continuar compartint una

mateixa línia sindical. El 29 d'agost Esteva i Mañosas reuní uns delegats als Monjos,
on acordaren no collir la part dels propietaris que no havien contestat les demandes de

revisió de contractes fetes29. Era una proposta que també havia estat orientada per la

mateixa UGT en un moment d'intensa radicalització coincidint amb l'acord d'aquesta

central amb la CNT30. Al juny de 1920 la UGT aprovà en un Congrés unes conclusions
sobre el problema agrari molt més radicals que les del 191831. Aquella collita, com la

del 1919, es va haver de fer al Penedès amb la vigilància de la guàrdia civil,

El 1921 es consumà el trencament d'Esteva i Mañosas -el 1920 ja havia deixat de ser
president de la FCSOAABP per passar a ser-ne secretari- amb Zulueta. Eren moments

de forta repressió al camp -a l'igual que a la ciutat- amb engarjolaments indiscriminats

dels elements més radicals. Esteva -que fou un dels dirigents detinguts el maig de

192132- i algunes societats rabassaires també de la federació com la de Sant Sadurní de

28 Lluitem, 8-5-1920.

29 La Internacional, 29-9-1920.

30 BIGLINO, Paloma: El socialismo español...:254.
f- r

31 BIGLINO, Paloma: El socialismo español,..:254. Malgrat tot, el reformisme havia de continuar sent
hegemònic dins la UGT, ja que el mateix juny de 1920 aquest sindicat decidí per àmplia majoria no
incorporar-se a la III Internacional i mantenir-se a la Internacional Sindicalista Reformista d'Amsterdam
(ROSAL, Amaro del: Història de la UGT de España, 1901-1939, Barcelona, 1977, vol. 1:197).

32 Lluitem, 1-6-1921.



181

Noia consideraren que Zulueta no féu res per aturar la repressió33. Mentre el socialista

Esteva afirmava que el diputat Zulueta "les había engañado y (...) les había vuelto la
espalda, y que no se podía esperar nada de él"34, la Societat de Rabassaires de Sant
Sadurní, en una carta al governador civil demanant que s'aturés la forta repressió,

afirmava que Zulueta, en haver perdut el control de part del moviment rabassaire que

estava integrat dins la FCSOAABP "quiere anular a las sociedades de rabassaires que

ahora no le son favorables por haber comprobado los engaños de él recibidos"35. Aquesta
societat local, junt amb d'altres com la de Sant Pere de Ribas, desenganyades de la

política zuluetista que intentava per tots els mitjans que no se li escapés de les mans el

control de la FCSOAABP, seran precisament les que des del Penedès i Garraf forniran

a la Unió de Rabassaires36. El Fructidor, de Vilafranca, denuncià el juny de 1921 "la
situación crítica de muchos obreros del campo, y la fría actitud del diputado José

Zulueta frente a tan grave conflicto. Este señor persiste en desentenderse de todo

compromiso, y hace como siempre, o se encuentra enfermo, o está ocupadísimo en otras

cosas". L'article continuava dient que molts rabassaires "realmente esperaban su
intervención en la racha de deshaucios planteados, y ejecutados, y tanto más cuanto en

las propagandas electorales de la última elección, se les había hecho concebir esta

esperanza ilusión, y se les aseguaraba que la influencia y la autoridad de Zulueta, harían
fracasar el propósito de los propietarios"37.

Aquesta darrera crítica fou molt esgrimida pels adversaris de Zulueta. Aquests l'acusaren

d'utilitzar la FCSOAABP com a arma electoral al seu favor38. Els cine-mil associats de

la federació li podien garantir a bastament tots els triomfs electorals. No fou casual que
la primera derrota de Zulueta en unes eleccions generals després de vint anys arribés -a

33 D'accions de Zulueta contra la repressió només en tinc constància de dues. El gener de 1921
alliberà els "amics de Sant Pere Molanta Eudalt Revenios, Salvador Escala, Joan Tort, Pere Duran i Pere
Raventós que havien sigut detinguts governativament" (Lluitem, 15-1-1921). Tots excepte Joan Tort
formaven part de la junta directiva el 1920 del Centre d'Agricultors Obrers de la població que,
probablement, pertanyia a la FCSOAABP. Per altra banda Zulueta, també el 1921, alliberaria els directius
del sindicat agrícola de Sant Martí Sarroca.

34 El Fructidor, 18-6-1921.

35 Número arxivador: 269. Fons antics de l'AGCB.

36 Recordo que el líder obrerista-rabassaire principal de Sant Pere de Ribas, Josep Ricart, fou
engarjolat tres vegades des del febrer de 1921 al febrer de 1922 (Democràcia, 1921-1922). Ja al juliol de
1920, Ricart, parlant dels greus conflictes agraris del Penedès i Garraf d'aquell moment, afirmava, en una
clara referència a Zulueta, que els diputats dels districtes haurien de saber solucionar aquests conflictes
(Democràcia, 4-7-1920.).

37 El Fructidor, 18-6-1921.

38 Per exemple, El Fructidor, 25-6-1921.
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l'abril de 1923- poc després de la desaparició d'aquesta federació. La repressió i la
resposta del diputat -segons els seus adversaris- "con el silencio y la indiferencia más

glaciales"39, col.laboraren en bona mesura a la divisió i posterior desaparició de la
FCSOAABP.

La política d'equilibris entre la salvaguarda dels interessos dels rabassaires i dels

propietaris que Zulueta intentà portar a cap durant el 1919-1920 fallà. De fet, Zulueta
havia intentat seguir-la des que sortí diputat per primer cop el 1903, quan fou elegit
candidat amb el vist-i-plau de bona part de la burgesia agrària i comercial del districte

perquè veien en ell un bon element per frenar els republicans més radicalitzats40.

Realment el 1919 era gairebé impossible satisfer per igual les parts socials enfrontades.
I Zulueta estava massa vinculat als interessos dels propietaris rurals com per continuar

gaudint del ple suport de tot el moviment rabassaire penedesenc. Incomprensiblement
per als rabassaires més radicalitzats, el 1919 Zulueta havia gestionat davant el Govern

Civil la legalització dels estatuts de la important Associació de Propietaris Rurals de
Vilafranca. I el 1920 es donà d'alta com a soci de l'IACSI41. Des de principis de segle

aquest polític s'havia bellugat molt a prop d'institucions vinculades o fortament

relacionades amb l'IACSI com la Federació Agrícola Catalano-Balear, de la qual en fou
president durant 1901-1902 o {'Asociación General de Ganaderos del Reino, de la qual

en fou representant dins la Cambra Agrícola Provincial a principis dels anys vint42.

L'ambigüitat sindical i política que sabé mostrar Zulueta des de 1903 era molt difícil de
continuar sent exercida en el context de greu repressió sindical de 192143.

39 El Fructidor, 25-6-1921.

40 Segons Antoni Romeu, Zulueta tingué en les eleccions del 1903 el suport de propietaris, federals
i catalanistes. El regionalista vilafranquí Marià C. Roig escriví a Prat de la Riba en motiu de la celebració
d'aquestes eleccions: "La elecció de'n Zulueta segurament à nosaltres com a Centre ens haurà perjudicat,
però al pais ha fet un gran bé, no sols per lo que pugui fer com à Diputat sino perqué es un fre que conté
als republicans esbojarrats. Aquest Sr pot ser el diputat perpetuo d'aquí si els republicans no fan el ximple
y s'aguanten com are" (ROMEU i ALEMANY, Antoni: "Els grups polítics a Sant Sadurní durant la
Restauració (1876-1903)" & Miscel·lània Penedesenca 1994, Vilafranca del Penedès, 1995:299.

41 INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO: Anuario (1920).

42 La relació que Zulueta tingué amb aquestes entitats també estigué determinada per la seva
especialització professional com a polític i tècnic agrarista. D'aquesta manera, fou membre vocal del
Patronat de l'Escola Superior d'Agricultura i fou un dels consellers sobre temes agraris amb qui Prat de
la Riba va confiar per portar a terme la política agrària de la Mancomunitat de Catalunya a partir de 1914.
Publicà estudis tècnics sobre temes agraris i col·laborà en la revista Catalunya Agrícola. Aquesta
especialització agrarista fou clau també per entendre l'èxit polític de Zulueta al Penedès durant vint anys.

43 Josep Pla recolliria, tot negant-la, una crítica molt generalitzada pels sectors obreristes contra
Zulueta: "Alguns han suposat que el senyor Zulueta fou la quinta essència del confusionisme i que la seva
tàctica consistia a fer-se votar pels de baix, per servir els de dalt" (PLA, Josep: Cròniques parlamentàries
(1933-1934)...\5%).
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A la repressió, el fracàs de molts tribunals mixtos locals i divisió i desengany polítics

com a causes de la desaparició de la FCSOAABP el 1922, també cal sumar-hi el
desencís sindical en què es caigué després de l'anomenat trienni bolxevic. I això malgrat
l'augment de militància i fins de societats del 1921 a causa del desmantellament

cenetista. Serà corrent trobar les expressions "depresión de ánimo" o "falta de

ambiente"44 per explicar la dissolució d'algunes societats de rabassaires que havien

nascut animades per la conflictivitat social que es visqué al Penedès i Garraf
especialment el 1919 i 1920.

El maig de 1922, en un intent per salvar la FCSOAABP quan ja s'havia posat en marxa
el projecte de la Unió de Rabassaires, Zulueta aconseguí que l'Institut de Reformes

Socials obrís una informació sobre el problema rabassaire al Penedès i que la part

rabassaire de la informació fos representada per la FCSOAABP45. Això significa que

Zulueta aconseguí mantenir el control de la federació, mentre que les opcions sindicals
més radicals se n'apartaren. Les conclusions firmades per aquesta federació en la

informació ja no podien ser acceptades com a socialistes o ugetistes. De les quatre

conclusions, la Unió de Rabassaires no n'acceptaria cap per trobar-les excessivament

conservadores segons el seu programa de mínims aprovat al congrés de gener de 1923.
En elles es defensava la validesa i el manteniment dels contractes de rabassa i de

parceria i els tribunals mixtos, quan la Unió de Rabassaires afirmaria que aquests tipus

de contractes ja no podien ser vàlids per als pagesos del moment a causa de les

injustícies que contenien46. Per altra banda aquesta Unió creia que la manca de
compliment per part dels propietaris de molts acords firmats en el si dels tribunals

mixtos feien inviable la continuïtat d'aquests tipus de tribunals. No era casual que

Zulueta fos alhora el 1922 dirigent de la FCSOAABP i associat de pes a l'IACSI.

Les societats rabassaires més radicals de la FCSOAABP que no s'identificaren amb el

programa d'aquesta federació s'integraren a la Unió de Rabasssaires a partir de l'estiu de

1922 quan aquesta s'organitzà, mentre les més conservadores caigueren en un estat

44 Aquestes són per exemple les paraules que utilitzà l'alcalde Font-rubí per explicar la causa de la
desaparició de la societat de rabassaires local el 1922 (Expd. 10.399, AGCB).

45 Aquesta informació es publicà a INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: La rabassa morta...

46 La Unió de Rabassaires demanava el 1923 que tots els contractes d'arrendament de vinyes fossin
considerats emfiteusis, és a dir, a perpetuïtat i amb dret a redimir-los. Per altra banda el pagament de la
renda del pagès al propietari havia de ser sempre en diner i no en fruits. Aquesta renda havia de ser
regulada, com a màxim, a un interès no superior al 8% sobre el valor declarat en l'amillarament de la terra
en el moment de ser creat el contracte entre el propietari i l'arrendatari. Cal dir que a mesura que avançà
la dècada dels vint, la Unió moderà els seus objectius sindicals, tal com es veurà més endavant.
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d'inactivitat gairebé absoluta fins al 1931. Cas a part serien les cooperatives integrades

a la FCSOAABP, les quals continuaren la seva activitat individual amb alguna que altra
crida -com la de l'abril de 192447- a la necessitat de federar totes les cooperatives

agràries penedesenques sense oblidar la reivindicació del problema rabassaire.

El socialista Esteva i Mañosas, impulsor i líder de la FCSOAABP entre 1919 i 1921,

es veié obligat a abandonar aquesta federació en evolucionar ell políticament cap a
l'esquerra i bandejar el reformisme. Aquesta evolució també li suposà l'expulsió de la

cooperativa agrícola Unió d'Agricultors del Pla del Penedès l'agost del 1922 per

considerar-lo "un elemento de discordia para la buena marcha de la Asociación toda vez
que fomenta enemistades y rencillas entre aparceros y propietarios, lo cual está muy

lejos del objeto de este Sindicato"48. Intenta acostar-se a la Unió de Rabassaires en un
primer moment en veure que aquesta arrossegava part de les societats rabassaires del

Penedès sindicalment i políticament més radicals. En un míting de la Unió a Sant

Sadurní el maig de 1922 hi participà Esteva qui elogià a Lluís Companys -màxim
dirigent en aquest moment d'aquest sindicat- del qual digué que "mientras se mantenga

en la tesitura que ha emprendido tendrá la entusiasta colaboración de todos"49. Però

aquesta col·laboració s'acabà aquí. Esteva continuà políticament sota l'òrbita socialista

i, tot i que la Unió de Rabassaires tindrà en els primers anys certa relació amb societats
agràries ugetistes, s'allunyà d'aquest sindicat rabassaire possiblement pel seu caràcter

polític republicà. El març de 1923 Esteva participà en un míting socialista a Mataró on

encara actuà "en representación de los agricultores del Panadés"50. Però la seva

influència dins el moviment rabassaire hagué de ser molt minsa a partir de llavors ja que
en la resta dels anys vint la força de la UGT en les comarques de l'Alt Penedès i Garraf

es limità a una societat agrícola de Sitges encapçalada pel líder socialista Joan Duran.

47 El Diluvio, 29-4-1924:14. Es realitzà una assemblea a Puigdàlber el 27 d'abril de 1924 de caràcter
polític reformista en què es parlà de la creació "de una federación de todas las cooperativas locales para
establecer un frente único hasta que el Directorio satisfaga las aspiraciones legales y legítimas de los
rabassaires".

48 Expd. 6.806, AGCB.

49 El Diluvio, 23-5-1922:18. Esteve Mañosas també havia participat en un míting de la Unió de
Rabassaires el 23 d'abril de 1922 a Piera i en l'assemblea que aquest sindicat celebrà a Martorell el 14
de maig d'aquest mateix any (El Diluvio, 16-5-1922:26).

50 El Diluvio, 21-3-1923:31.
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3. La Unió de Rabassaires: un sindicat de
classe d'influència republicana
(1921-1930).

3.1. El naixement i l'organització del sindicat sota el
lideratge de Lluís Companys.

3.1.1. La gestado de la Unió de Rabassaires de Catalunya.

La repressió generalitzada contra el sindicalisme rabassaire que es desencadenà a partir

de 1920 no portà la pau al camp. S'acabà l'agitació, però es mantingué una important

tensió continguda, fruit de les detencions, les represàlies i els molts incompliments per
part dels propietaris dels acords a què s'havia arribat durant la mobilització sindical.

Amb la repressió s'aprofundí, en realitat, la fractura social que ja no se soldaria fins

després de la guerra civil del 1936. El dirigent de la Unió de Rabassaires Josep Ricart,

de Sant Pere de Ribes, es referiria a "l'estat de crisi social en què han quedat els pobles
del Penedès, Baix Vallès i en algun poble de Baix Llobregat" [justament el nucli

geogràfic central de la Unió de Rabassaires] "després de les lluites socials" del 1918-

19201. L'informe que emeteren els tècnics de l'Institut de Reformes Socials en l'estudi

que portaren a cap durant el primer semestre de 1922 sobre la situació social a les

vinyes del Penedès reconeixia que, si bé la conflictivitat sindical s'havia calmat, es

mantenien "los síntomas del malestar, que no puden ocultarse"2.

La repressió tampoc pogué acabar amb el sindicalisme rabassaire. Fou sens dubte molt

efectiva contra els sindicats únics en general. Però la pagesia que havia cregut en els

ideals anarcosindicalistes es refugià en altres sindicats per defensar-se dels

atropellaments que, en aquell moment més que mai, estava rebent. Per això el 1921 es

crearen més sindicats rabassaires que mai al Penedès i més sindicats agrícoles de la llei

de 1906 que mai a la província de Barcelona i per això les republicanes Federació
Comarcal de Societats Obreres Agrícoles del Penedès (FCSOAABP) i la Federació de

Rabassers de Catalunya augmentaren significativament els seus efectius en aquell any.

En aquell moment, seria el mateix republicanisme rural d'arrel obrerista, que s'havia

1 La Terra, 18-10-1924:3.

2 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: La rabassa morta...:í9.
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integrat a l'anarcosindicalisme el 1918, el qui intentaria encapçalar novament el

moviment sindical rabassaire a partir d'un model sindical més o menys continuïsta amb

l'exercit durant el trienni bolxevic. Era un republicanisme que no s'havia acabat
d'integrar en l'ampli ventall sindical reformista que aglutinà l'Acció Social Agrària de

la Mancomunitat i que, per tant, estava una mica allunyat del republicanisme més

moderat que sí que col·laborà amb aquesta institució. Era, a més, un republicanisme que

entroncava molt bé amb aquell federalisme rural de base popular i pagesa que havia
assumit el programa socialitzant de Pi Margall de 1894 i havia dominat la Federació de

Treballadors Agrícoles de la Regió Espanyola (1893-1897). Ara seria la Unió de

Rabassaires -almenys inicialment- l'expressió sindical més clara d'aquest tipus de
sindicalisme i republicanisme obrerista-rabassaire. Per això aquesta Unió intentà integrar,
a partir del seu naixement el 1922, tant les societats pageses locals de la FCSOAABP

decebudes del reformisme zuluetista, com altres sindicats rabassaires també de base

republicana -però que havien fet d'aixopluc de cenetistes- que s'havien radicalitzat durant

el trienni com la Federació de Rabassers de Catalunya.

Lluís Companys fou l'encarregat d'encapçalar aquest procés de recuperació del paper

sindical al camp per part del republicanisme que el replegament anarcosindicalista féu

possible. Com a advocat laboralista, que havia rebut també les conseqüències de les
repressions -com si fos un sindicalista més- amb múltiples detencions i engarjolaments,

aquest polític s'havia guanyat durant les lluites del 1918-1920 les simpaties de gairebé
tot el sindicalisme obrerista. Companys, a més, ja havia trepitjat anterioment -i, per tant

no era un desconegut- les comarques rabassaires que s'afegiran al projecte sindical agrari
que ell dirigirà. Almenys des del moviment polític de la Solidaritat Catalana de 1907,

en què segons el seu coetani Emilio Navarro, "realizó una campaña entusiasta y continua

en defensa de aquel movimiento, dando por toda Cataluña numerosas conferencias y

tomando parte en incontables mítines"3, Companys es mostrà com a un infatigable
propagandista republicà que va recorrer bona part del país donant-se a conèixer com a

un incansable batallador4. El fet d'haver seguit, almenys fins al 1915, trajectòries

3 NAVARRO, Emilio: Historia critica de los hombres del Republicanismo catalán en la última década
(1905-1914), Barcelona, 1915:208.

4 Josep M. POBLET, a la seva obra Vida i mort de Lluís C'om pany s... :40, fa referència a una
conferència de Josep M. Espanya -donada a Bogotà el 15 d'octubre de 1942- en què aquest afirmà que
Companys, en la seva joventut, ja organitzava actes de propaganda pels pobles del voltant de Barcelona.
Espanya digué en concret: "En esos tiempos juveniles, Luis Companys daba ya pruebas de su gran
vocación política y de su talento. Él iniciaba a la organización de actos de propaganda en los pueblos
vecinos de Barcelona, que sucedían sin interrupción. Recuerdo que el primer acto público en qué debutó
Luis Companys, como orador, fue en Cornelia, población agrícola y fabril de los suburbios de Barcelona,
donde dominaba sobre todo la clase obrera, toda ella republicana. Allí tuvo un éxito enorme, porque se
expresó como un verdadero tribuno".
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polítiques paral·leles a Josep Zulueta i Laurea Miró -diputat pel districte de Sant Feliu
de Llobregat del 1907 al 1915-, el portaren a participar en campanyes electorals

especialment a l'Alt Penedès i al Baix Llobregat en favor d'aquests dos polítics. Amb
Miró, a més, l'uní una gran amistat5. Per altra banda, la fidelitat amb què seguí a

Francesc Layret -sobretot a partir de 1915- el portà a conèixer el districte de Sabadell.

Layret conquerí aquest districte, imposant-se a les dretes, en les eleccions generals del

primer de juny de 1919. Precisament Sabadell seria el seu districte a partir de 1920
quan, amb l'assassinat de Layret el novembre d'aquell any, Companys fou elegit candidat

de les esquerres en substitució d'aquell i guanyà l'acta de diputat. Aquesta victòria li

atorgà en certa manera el paper de continuador de la tasca política i sindical de marcat

accent obrerista i d'atenció també per la qüestió rabassaire per la que havia apostat
Layret sobretot en els darrers anys de la seva vida. Fou com a diputat d'un districte

rabassaire que Companys va ser empès a dirigir el projecte sindical agrari que batejarà

amb el nom d'Unió de Rabassaires.

En la victòria de Lluís Companys en les eleccions generals del 19 de desembre de 1920
-en la campanya de les quals no pogué participar per trobar-se empresonat a Maó des

del novembre d'aquell any juntament amb Salvador Seguí i altres sindicalistes- hi influí,

a banda de la divisió de les dretes del districte i l'unànim suport de totes les esquerres,
la campanya rabassaire que havia emprès Layret, com a diputat del districte, almenys

des de l'agost d'aquell any, i de la qual Companys ja n'estava al corrent, segons revelà

al periòdic L'Avenir el primer dia de 19216. A part de guanyar a la ciutat de Sabadell,

Companys s'imposà a les poblacions rabassaires de Barberà, Castellar, Sant Cugat, Sant

5 Miró, Zulueta i Companys estigueren molt relacionats a través del diari La Publicidad en l'època
en què tos tres militaren al Partit Reformista entre 1912 i 1915, any en què morí Miró i Companys
abandonà el partit. Entre aquests anys, aproximadament, Miró fou el propietari d'aquest diari mentre que
Companys el va dirigir primer i després va ser-ne redactor en cap. L'amistat de Miró i Companys,
almenys des de l'etapa en què foren companys a la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el
1898-1899, la confirmen biògrafs d'aquest darrer com Ossorio y Gallardo í Gómez Hidalgo (OSSORIO
Y GALLARDO, A. : Vida y sacrificio de Companys, Barcelona, 1976:18 i 20; GÓMEZ HIDALGO, F.:
Catalunya-Companys, Madrid, 1935:68 i 71). Companys va portar el pes de la campanya a favor de Miró
en les primeres eleccions que aquest guanyà al districte de Sant Feliu el 1907 (TARDÀ, Joan:
Republicans i catalanistes...:91). Per altra banda Companys participà al costat de Zulueta almenys en la
campanya per a les eleccions generals de març de 1914 en un míting a Sant Sadurní (La Publicidad, 3-3-
1914:1). Companys participà un mes més tard d'aquestes eleccions, el mes d'abril, a un acte d'homentage
a Josep Zulueta a Vilafranca, així com a un acte d'homenatge a Laurea Miró a Gelida el mes de maig.
Companys i Zulueta participaren conjuntament en actes públics en tres ocasions el 1912 ien una el 1913
(JARDÍ, Enric: Lluís Companys...:21, 22 i 26).

6 Les dretes presentaren un candidat amb el suport de Lliga, Folguera, i un altre maurista de la UMN,
Turull. Companys aconseguí 3.532 vots, Folguera 3.013 i Turull 1.048. Segons Josep M. BENAUL
BERENGUER, al seu treball "Dues ciutats i dues polítiques. Sabadell i Terrassa, 1900-1923" a Conxita
MIR (ed): Actituds polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923), Lleida,
1989:137, la dreta local sabadellenca visqué una clara crisi política entre 1918 i 1923.



Quirze i Sentmenat i obtingué un bon resultat, tot i perdre, a Cerdanyola i a Palau de

Plegamans. Només perdé molt clarament a Ripollet, Polinyà i Santa Perpètua.

Precisament, i no casualment, guanyà a les poblacions que tindran secció local de la
Unió de Rabassaires als anys vint, i perdé en les que no en tindran. Les derrotes més

contundents foren en les dues poblacions del districte amb sindicat agrícola catòlic
adherit a la Federació Catòlica Agrària Barcelonesa7.

Dins del suport de totes les esquerres, Companys va rebre un explícit recolzament

electoral d'una societat camperola anomenada Comissió de Rabassaires de la Comarca

de Sabadell. Aquesta societat pretenia que Companys pogués continuar la campanya

agrària que, com a diputat del districte, havia iniciat Layret8. Per això, després de les
eleccions, de seguida es va posar en contacte amb el nou diputat9. La relació entre

Companys i aquesta societat camperola es féu especialment estreta a partir de l'abril del

1921 en el marc d'un moviment de pressió de diputats agraristes al govern per tal que

estudiés dos projectes de llei de reforma agrària elaborats per Filiberto Villalobos del
Partit Reformista i per Ossorio y Gallardo -que en aquell moment ja havia abandonat el

7 Diversos autors han destacat que els triomfs republicans de 1920 i 1923 al districte de Sabadell
vingueren donats en bona part pel vot rabassaire. Per exemple FORTANER PUIG, Núria: Elecciones a
diputados a Cortes por Sabadell de 1914 a 1923, tesi de llicenciatura, UAB, 1975:200: "Es a partir de
1920 que se advierte una tendència a votar a las izquierdas, debido quizá a la propaganda llevada a
término por la Unió de Rabassaires". De les eleccions generals de 1919 a les de 1920 hi ha en realitat
un lleuger augment dels vots esquerrans i també del percentatge dels vots escrutats. Però el salt fort a
favor del vot republicà es produí el 1923 quan la Unió de Rabassaires ja estava bastant consolidada i
presentà a Companys oficialment com al seu candidat. En les eleccions generals de juny de 1919 Layret
obtingué 3.316 vots, la qual cosa suposava un 40,86% dels votants. En les de desembre de 1920
Companys tragué 3.532 vots amb un percentatge de 45,62% dels Votants. I en les eleccions d'abril de
1923 el mateix Companys obtingué 4.792 vots amb un 60,88% dels vots escrutats (BALCELLS, A.;
CULLA, J.B.: Les eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923, Barcelona, 1982).

8 Tot i que molt sovint s'ha presentat a Layret com al fundador de la Unió de Rabassaires, cal
remarcar que això és fals. Fou la mateixa Unió que sempre estigué interessada a unir-se al nom del màrtir
Layret. Companys, per la seva banda, sempre presentà la seva funció dins d'aquest sindicat rabassaire
com la continuació de la tasca que havia emprès Layret. Segons Salvi Colomer, en un article titulat
"Francesc Layret. Precursor i apòstol de la URC" a La Terra el març de 1947, Layret s'introduí en l'àmbit
del sindicalisme rabassaire el 1916 en comprometre's a defensar un parcer de Sant Cugat del Vallès en
un plet en contra el seu propietari. Segons aquest mateix autor, la sentència del plet -que donaria la raó
al pagès- no seria dictada fins al 1919. Per celebrar la victòria se celebraria un míting rabassaire a Sant
Cugat amb l'assistència de Layret, Companys i Ernest Ventós. D'aquest míting en so.rtir.ia la idea de crear
una Unió de Pagesos local. També aporta aquestes mateixes dades el llibre de Ramon MAS: Camins
pagesos de Catalunya. Testimoni d'un rabassaire, Barcelona, 1972:116-119. Donat que a partir de 1919
Layret fou diputat pel districte de Sabadell, és molt possible que com a advocat laboralista treballés en
la defensa d'algun cas més del districte en defensa de rabassaires.

9 L'Avenir diria el 14 de maig de 1921 que d'ençà que Companys era diputat "ha estat sempre en
relació directa amb la Comissió [de rabassaires]".
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maurisme i fundat el Partit Social Popular de tendència demócrata-cristiana-10. Fou en

aquest moment que Companys entrà en relació estreta amb dirigents agraristes

espanyols11. Féu profunda amistat amb el regeneracionísta agrarista castellà Julio
Senador Gómez, amb Santiago Alba -"portaveu liberal dels petits agricultors de Castella

la Vella"12-, amb Basilio Alvarez -"creador de l'organització agrària de Galícia"13- i

també amb els autors dels dos projectes de llei que s'havien intentat presentar a les Corts

en aquells moments, Villalobos i Ossorio y Gallardo. Tots ells, a partir de l'amistat que
tindran amb Companys, col·laboraran més o menys estretament amb la Unió de

Rabassaires a partir de la fundació d'aquesta el 1922. Aquesta relació també enfortirà,

sens dubte, el paper de Companys com a dirigent sindical agrari.

El mes de maig aquest es proposava intervenir en les discussions del Congrés sobre els

dos projectes de reforma agrària. Amb tal objecte demanà a la Comissió de Rabassaires

Comarcal de Sabadell que els estudiés i li proposessin esmenes que ell posteriorment

pogués defensar al Parlament14. Alhora que suggerí la idea de celebrar "una assemblea

10 Els dos projectes estan publicats a L'Avenir, 14-5-1921 i 21-5-1921 i el de Villalobos está
comentat a RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A.: Filiberto Villalobos...:32-34. Era la tercera vegada que
Villalobos intentava presentar aquest projecte a les Corts des del 1918. Recordo que aquest havia estat
assumit gairebé en la seva totalitat per la UGT i, per tant, també per la mateixa Federació Comarcal de
Societats Obreres Agrícoles de l'Alt i Baix Penedès. Els aspectes més importants d'aquest projecte eren:
la duració mínima de cotractes de conreu de vint anys; impossibilitat de desnonament per part del
propietari execepte en el cas de falta de pagament "o por evidente depredación de la tierra arrendada";
indemnització de millores al pagès en finalitzar el contracte; instauració de tribunals mixtos rurals per
solucionar els litigis entre arrendataris i propietaris; expropiació de terres per part de l'estat d'aquelles
terres ermes els propietaris de les quals es neguin a arrendar-les. Per altra banda el projecte d'Ossorio
rebaixava el mínim d'anys dels contractes agraris a deu; preveia la continuació dels contractes de parceria
(mentre Villalobos no esmentava aquest tipus de contracte); explicitava que els litigis entre propietaris
i arrendataris havien de solventar-se davant de l'Audiència territorial o provincial. Ossorio també prèvia
la indemnització de millores al pagès un cop finalitzat el contracte.

11 Des de L'Avenir, de Sabadell, -el 16-4-1921- es podia llegir: "Llegim als diaris de Madrid que el
senyor Companys s'ha posat en relació amb alguns diputats agrícoles de tendència esquerrana per a
defensar els interessos dels parcers i el dret del cultivador de la terra a una compensació per l'augment
del valor de la mateixa i la denúncia de certs contractes evidentments immorals".

12 UCELAY, Enric: La Catalunya populista..,:28.

13 La Terra, 30-1-1923:1. Vegeu per a una biografia d'aquest sindicalista agrari: DURAN, J.A.:
Crónicas-1, Agitadores, poetas, caciques, bandoleros y reformadores en Galicia, Madrid, 1974.

14 L'Avenir, 7-5-1921 i 14-5-1921. La Comissió de Rabassaires comarcal preferí el projecte del
reformista Villalobos -amb modificacions- que no pas el del demòcrata-cristià Ossorio. El primer el
trobava més acostat a les seves propostes, tot i que no contemplava ni molt menys les reivindicacions dels
sabadellencs. El punt principal del programa d'aquests era el de la transformació de tots els contractes de
conreus de vinya en arrendament per temps indefinit, és a dir, en una emfiteusi perpètua, tal com
posteriorment defensarà la Unió de Rabassaires (L'Avenir, 21-5-1921). L'article que agradà més als
rabassaires de Sabadell del projecte de Villalobos fou el que parlava de les assegurances de les collites:
"El Estado nacionalizará el seguro de cosechas contra el granizo. Este seguro será obligatorio a todos los
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provincial de societats rabassaires per a donar més força a les esmenes que tinguem a

bé presentar-hi"15. Aquesta fou la primera vegada que Companys pensava reunir en

assemblea societats camperoles de més enllà del seu districte de Sabadell. La Unió de
Rabassaires s'havia començat a gestar. La Comissió de Rabassaires de Sabadell havia
de ser l'encarregada d'organitzar l'assemblea. El juliol s'anunciava sobre aquesta

organització que "els treballs es començaren en plena activitat". Fou el moment en què

des de L'Avenir un article firmat amb el pseudònim Un Parcer anuncià que "el nostre

diputat Companys, en sa última conferència de Sabadell -que ha tingut gran ressò- ja va

ocupar-se del problema agrícola considerant-lo com el primordial si es vol anar
directament a la reconstitució econòmica del país (...). El senyor Companys s'ha dirigit

als amics pagesos per a dir-los que està a la seva disposió"16. Era la decisió de

Companys d'entrar, ara sí, ja de ple en el món del sindicalisme rabassaire.

A partir d'aquest moment determinà iniciar una campanya, en principi pel districte de

Sabadell, amb l'objectiu de començar a organitzar els rabassaires de cada població de
cara a tenir el màxim suport del seu districte a la projectada Assemblea provincial

rabassaire. Teòricament la visita a cada població per part de Companys era amb l'objecte

de recollir esmenes dels projectes de reforma agrària de Villalobos i Ossorio. A la

pràctica, però, Companys anava a presentar-se ja amb l'etiqueta de dirigent agrari tot
esperant rebre l'aprovació dels convocats en el míting17. Per altra banda tractava

d'organitzar els rabassaires de cada població. L'èxit i la credibilitat de Companys en

l'esperada A ssembleaprovincial com a dirigent i líder dels rabassaires catalans passava

necessàriament pel màxim suport de la pagesia del seu districte. D'aquí que els primers
mítings rabassaires els féu al Vallès: a Sabadell el juliol; a Barberà i Sentmenat l'agost;

a Cerdanyola i Sant Cugat el setembre18. La campanya quedà estroncada a mig setembre

a causa de la prohibició del governador civil al fet que es continués fent mítings agraris.

El míting que havia de fer a Ripollet el 18 d'aquest mes ja no pogué ser realitzat.

agricultores que cultiven tierra propia".

"L'Avenir, 28-5-1921.

16 L'Avenir; 23-7-1921 (el subratllat és meu).

f . r

17 En el míting de Sentmenat, per exemple, Companys, en acabar l'acte, "s'ofereix als cultivadors per
a orientar-los i defensar-los. (Grans aplaudiments). A proposta del president, l'Assemblea acorda donar
un vot de confiança al Sr. Companys per a què pugui ostentar la representació dels rabassaires" (L'Avenir,
3-9-1921).

18 Tots aquests mítings foren ressenyats per L'Avenir de Sabadell (9-7-1921, 20-8-1921, 3-9-1921,
10-9-1921,17-9-1921 i 17-9-1921) i El Diluvio de Barcelona (5-7-1921, 18-8-1921, 2-9-1921,6-9-1921).
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D'aquesta manera l'activitat propagandística de Companys quedà momentàniament
paralitzada fins al gener de 1922, quan el govern començaria a cedir en la seva política

repressiva, tot i que les garanties constitucionals encara no fossin reestablertes.
Companys, però, aprofità el període de prohibició per treballar a Madrid ja plenament

com a diputat agrarísta. El 15 de desembre de 1921 intervenia al Parlament per primer

cop amb aquesta nova condició recordant al govern que "hay una proposición de ley,

que tomó en consideración la Cámara, presentada por el Sr. Ossorio y Gallardo (...).
Pido que con urgència se informe ese proyecto de ley, para que tengamos todos motivos

de poder discutir una cuestión tan interesante, de tan vital interés para el país (...) como

son los contratos agrícolas y todo lo que hace referencia al problema social agrario, que

es de una importancia extraordinaria, fundamental, para, la vida de este país"19. L'altre
diputat rabassaire català, Josep Zulueta, pogué comprovar com li havia acabat d'aparèixer

un ferm contrincant en l'assumpte del problema social agrari català.

L'organització de l'esmentada A ssemblea provincial, germen de la Unió de Rabassaires,

obligà a Companys a entrar en contacte amb les dues principals federacions de

rabassaires d'aquell moment, la Federació de Rabassers de Catalunya i la Federació de

Societats Obreres Agrícoles del Penedès -la FCSOAABP-. L'èxit de VA ssemblea també
depenia en bona part del suport que aquestes dues societats li donessin. Si bé era difícil

obtenir el suport de tota la federació penedesenca en pes, la crisi interna en la que es

trobava a causa de la lluita entre els sectors zuluetistes, els moderats, i els anti-

zuluetistes, més radicals, podia facilitar entredre's amb aquests darrers. Ja en un dels

últims mítings rabassaires que va organitzar Layret abans de la seva mort, a Sant Cugat

del Vallès el 14 de novembre de 1920, hi havia pres part i intervingut un representant

dels rabassaires de Sant Sadurní d'Anoia20. Precisament aquesta població esdevindrà el

principal baluart de la Unió de Rabassaires a l'Alt Penedès des del seu mateix

naixement. En el Congrés que la FCSOAABP va celebrar a Sant Sadurní el 21 d'abril
de 1921, compongueren la mesa, a part d'un tal Pancracio, Josep Raventós, d'aquesta

població, que serà membre del comitè central de la Unió de Rabassaires del 1922 al

1924, i l'aleshores diputat provincial per Vilafranca, Joan Casanovas Maristany, republicà

que havia donat suport a Layret i Companys en el procés de bolxevització del Partit
Republicà Català el 1920. Casanovas també esdevendria dirigent de la Unió de

Rabassaires en els primers anys de la seva existència. Aquest polític, natural de Sant

Sadurní, estret col·laborador de Companys als anys vint, hagué de ser clau per a

l'acostament entre els rabassaires del Vallès dirigits per Companys i les societats

19 El diari de sessions corresponent al 15-12-1921 està publicat a L'Avenir, 24-12-1921.

20ElDüuvio, 18-11-1920:11.
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camperoles penedesenques de la FCSOAABP descontentes de la política zuluetista. El
juny de 1921 L'Avenir de Sabadell -portaveu dels republicans d'aquesta ciutat- parlà per

primer cop dels "valents lluitadors del Penedès", advertint a aquests que "en la creuada
per l'assoliment dels ideals de redempció del camp saben que al Vallès compten amb

nuclis germans per ajudar a la lluita per la nostra justa causa"21.

Però, finalment, la societat camperola que fou decissiva per tirar endavant el projecte
de l'Assemblea provincial camperola i, al capdavall, per a l'organització de la Unió de

Rabassaires, fou la Federació de Rabassers de Catalunya, amb seu a Martorell. La FRC

serà el pal de paller de la Unió al llarg dels anys vint i constituirà la principal força

comarcal amb què comptarà aquesta Unió. La Federació de Rabassers i Companys
coincidiren l'estiu de 1921. Per a la FRC, Companys significava o podia significar el que

segons Francesc Riera, president d'aquesta federació i de la Unió del 1922 al 1932, feia

tres anys que buscaven, i més el 1921 quan la FRC estava augmentant significativament

l'afiliació. Riera recordaria en més d'una ocasió que la FRC hauria fracassat fins al 1921
"porque al frente íbamos unos hombres de buena voluntad, pero faltaban aquellos [en

clara referència a Companys] que diesen fuerza moral a la organización y que, estando

a cubierto de toda clase de temores, despertaran el entusiamo de todos.

Afortunadamente, ahora estos hombres están con nosotros; son garantía de nuestro
triunfo"22. El programa agrari que Companys havia acordat defensar amb la Comissió

de Rabassaires de Sabadell i Comarca coincidia o, en tot cas, podia ser assumit

perfectament per la FRC.

L'agost de 1921 Companys exposava aquest programa o principis bàsics en els primers

mítings de la campanya rabassaire al seu districte, concretament a Barberà i a

Sentmenat: els contractes de conreu per a vinya i oliverars han de ser per a temps

indefinits; el propietari té l'obligació de pagar les millores efectuades pel pagès a la
terra; la parceria s'ha d'abolir; cal denunciar als propietaris que enganyin a hisenda; ni

ensenyament ni crèdit agrícola no serviran per a res mentre la terra no pertanyi al qui

la treballi23. Era aquest el programa que recolliria tot seguit la Unió de Rabassaires
l'agost del 1922. Era un programa que pretenia distanciar-se del reformisme zuluetista

i atraure's els descontents d'aquesta política.

21 L'Avenir, 4-6-1921.

22 El Diluvio, 31-5-1922:15.

23 L'Avenir, 20-8-1921; 3-9-1921.
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El mes de gener de 1922, coincidint amb la campanya per a les eleccions muncipals que
se celebraren el febrer, Companys reemprengué la campanya de mítings pel districte de

Sabadell que s'havia vist obligat a suspendre el setembre anterior. La coincidència amb
els comicis electorals forçaren a Companys a enllaçar la propaganda pels candidats
republicans amb la campanya rabassaire. Eren, però, dues qüestions de molt fàcil lligar

perquè ja feia molts anys que anaven molt unides. Per això els bons resultats que,

segons els mateixos republicans, obtingueren en aquelles eleccions les candidatures
d'esquerres juntament amb el procés de ressorgiment republicà que es visqué

especialment aquell any acceleraren el procés de formació de la Unió de Rabassaires24.

Ja només calia que el govern restablís les garanties constitucionals perquè Companys i
els seus col·laboradors més pròxims es llancessin materialment a l'organització de la

Unió de Rabassaires. Aquest moment arribà a començaments d'abril amb el nou govern

conservador de Sánchez Guerra. La política conciliadora d'aquest permeté una llibertat

d'acció sindical que havia d'afavorir la ràpida organització del sindicat. A Companys li
faltà temps -el dia 2 d'abril- per anunciar per primer cop, al costat ja de la plana major

de la Federació de Rabassers de Catalunya, en el que es pot considerar la primera

manifestació pública de la Unió de Rabassaires, que pretenia "unir els rabassaires i

constituir una f orca, que és l'única manera de triomfal, i, per tant, "portaria la campanya
d'aparceria a altres districtes, ademes del de Sabadell"25. El president de la FRC, Jaume

Martrat, respongué que la causa rabassaire "ya tenía quien la orientase e impulsase: el

señor Companys, a quien agradecemos ponga su talento y su elocuencia al servicio de

nuestra causa"26. No casualment, Companys escollí Martorell per fer aquest important
anunci. Ara sí, en un context d'un indubtable ressorgiment del republicanisme català, la

primera pedra de la Unió de Rabassaires estava posada.

A partir d'aquell moment els organitzadors d'aquest sindicat, encapçalats sempre i en tots
sentits per Lluís Companys, emprendrien una campanya gairebé frenètica de mítings i

conferències per tal de conscienciar a la pagesia de la necessitat d'organitzar-se. Del 2

d'abril al 6 d'agost del mateix any, dia en què se celebrà l'assemblea constituent de la

Unió a Barcelona, se celebraren actes propagandístics rabassaires a Martorell -dues
vegades-, Masquefa, Piera, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní, Gelida, Sant Llorenç

d'Hortons, Molins de Rei, Vilafranca, Esplugues del Llobregat, Rubí -dues vegades-,

Sant Cugat del Vallès, Sentmenat, Sant Esteve Sesrovires, Masquefa, Sant Pere de Ribes

24 Vegeu l'anàlisi sobre aquestes eleccions i el ressorgiment republicà del 1922 a l'apartat 3.4.3.

25L'Avenir, 8-4-1922 (el subratllat és meu).

26 El Diluvio, 4-4-1922:25-26.
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i Castellar27. Enmig d'aquests mítings tingueren lloc quatre assemblees pre-constituents,
dues de les quals se celebraren a Martorell els dies 14 de maig i 3 de juny i les altres

dues a Vilafranca el 18 de juny i el 9 de juliol. Aquestes serien o farien les funcions
pròpiament de l'Assemblea provincial rabassaire que Companys havia proposat

organitzar per primer cop un any abans, el maig de 1921. En elles s'encomanaria a

Companys la redacció dels estatuts de la Unió i dels treballs d'organització del que

hauria de ser el portaveu del sindicat La Terra, es revisarien i s'aprovarien els estatuts

de la revista i del sindicat, es nomenaria un Consell d'administració del periòdic sota la

direcció de Francesc Riera i amb Companys com a gerent, es constituiria una Societat

Anònima editora de la revista i es nomenaria finalment un Comitè directiu de la Unió
amb caràcter interí -que la font no detalla-28.

A l'igual que havia succeït en els primers mesos d'organització dels rabassaires del

Vallès i de les primeres actuacions de Companys com a diputat al 1921, aquests mesos

de treball intens en l'organització del sindicat durant la primera meitat del 1922
s'emmarcaren també en un context de forts debats polítics i públics sobre la reforma

agrària a Espanya i la qüestió rabassaire a Catalunya. Les quals coses animaren encara
més les tasques propagandístiques i de constitució de la Unió. Abans de dimitir el març

de 1922, el govern Maura havia presentat dos projectes de llei de reforma agrària: un
de "Colonización y repoblación interior" i un altre sobre redempció de censos i foros

gallecs. El primer d'ells, que es començà a discutir al Senat el gener de 1922 i que fou

aparcat amb el canvi de govern, pretenia fer produir grans extensions de terres ermes.

Malgrat que no contemplava resoldre cap de les principals reivindicacions que en aquells
moments ja havia plantejat Companys per als rabassaires i pagesos catalans, aquest va

demanar infructuosament al president del govern -Maura- que el projecte es comencés
a discutir al Congrés29. El nou govern de Sánchez Guerra, en entrar a l'abril, es trobà

damunt la taula un munt de projectes sobre matèria social-agrària: els ja veterans

projectes de Villalobos -proposat des de l'any 1918- i d'Ossorio y Gallardo -del 1921-,

el projecte de "Colonización y repoblación interior", un projecte de llei sobre censos

i foros gallecs i un projecte del nou ministre d'Hisenda Francisco Bergamín, que

consistia a obrir en tots els jutjats municipals un registre fiscal de totes les finques
urbanes i rústiques. Aquest projecte tenia com a objectiu principal consignar per escrit
tots els contractes d'arrendament que en aquell moment fossin verbals amb l'objecte

27 Vegeu per als dies en què se celebraren els actes, els oradors que hi participaren i la font
documental l'apèndix 8.

28 El Diluvio, 16-5-1922:26; 20-6-1922:10; 11-7-1922:9; L'Avenir, 17-6-1922:2.

29 L'Avenir, 11-3-1922.
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"que el Estado tenga mayor base de poder remediar en lo futuro grandes males que

afectan al régimen de explotación de la propiedad, sobre todo de la propiedad rústica"30.

Aquest fou acollit molt satisfactòriament per Companys i els seus col·laboradors ja que
els contractes verbals eren una de les vies més directes per cometre abusos

-principalment desnonaments- contra els pagesos. En el moment en què fou presentat a

les Corts -al maig de 1922- es mobilitzaren en contra el projecte diverses entitats

defensores dels drets dels propietaris com ara la Cambra de la Propietat, l'IACSI, la

Cambra Agrícola Provincial de Girona, la Federació Sindical Agrària de Girona i la
Lliga Regionalista31.

Entretant Companys tingué l'oportunitat de continuar actuant plenament com a diputat
agrarista. A cada míting rabassaire explicaria la darrera gestió prop del govern i com a

diputat per solucionar el problema rabassaire. Aquestes gestions haurien Rescalfar la

campanya per organitzar la Unió. A mitjans d'abril visità el ministre de Gràcia i Justícia

per exposar-li "la necessidad de modificar nuestra legislación civil, que es anticuada y

que coloca a los trabajadores del campo en una situación desesperada que puede

producir graves conflictos"32. Dies després visità el ministre d'Hisenda per parlar-li "dels

contractes d'arrendament de predis rústecs, i dels pactes de rabassa morta i aparcería,
encara que sigui aquesta una qüestió d'altres ministeris"33. El 20 d'abril intervingué al
Congrés de diputats dirigint-se novament al ministre de Gràcia i Justícia per indicar-li

que "procure modificar la actual legislación en la parte relativa a los arrendamientos de

predios rústicos", advertint-li que "en la mayoría de las comarcas catalanas, en las que

están vivos los problemas de la rabassa morta y la aparcería, ha comenzado a despertarse
una extraordinaria inquietud entre los trabajadores del campo", fent clara referència a la

campanya de mobilització camperola que estava dirigint ell mateix. Companys acabà

advertint al govern que, en cas que no legislés favorablement, "se creará estados que

30 L'Avenir, 29-4-1922,

31 Agricultura, 5-6-1922 iL'Avenir, 27-5-1922. Companys afirmà que totes aquestes entitats "no volen
que els contractes constin per escrit davant dels Jutjats Municipals perquè són contractes vergonyosos els
contractes de rabassa i perquè si constessin al registre del Jutjat no hi hauria manera de que els parcers
paguessin la contribució com paguen ni els abonos, puix donaria la sensació d'una enormitat i seria més
fàcil anar obtenint ventatges i evitar deshaucis i atropells. Els propietaris no volen que al Jutjat hi hagi
els contractes escrits i per això els diputats de la Lliga es disposen, costi el que costi, a què el projecte
d'En Bergamín no suri" (L'Avenir, 27-5-1922).

32 El Diluvio, 20-4-1922:27.

33 L'Avenir, 29-4-1922:4.
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pueden traducirse en conflictos de estrépito extraordinario"34.

A partir del mes de maig d'aquest any 1922 les espectatives per a una reforma agrària
favorable ais rabassaires augmentaren sensiblement ja que començà a correr el rumor

fundat segons el qual el govern Sánchez Guerra seria substituït amb tota probabilitat

abans d'acabar l'any per un govern liberal, els principals components del qual -com

Santiago Alba- estaven en aquell moment prometent l'aplicació de programes agraris
bastant avançats35. Per altra banda també el mes de maig l'Institut de Reformes Socials

obrí una Informació sobre les característiques del contracte de rabassa morta a la

comarca del Penedès. Aquestes bones perspectives polítiques i sindicals col·laboraren

a encoratjar especialment els dirigents rabassaires a constituir una central sindical
pagesa. Segons Companys, aquesta central hauria de ser decisiva per fer complir les

promeses en matèria social-agrària als futurs governants tot mostrant i sensibilitzant a

l'opinió pública en general i als governs en particular sobre el malestar econòmic i social

profund dels rabassaires catalans. La Informació oberta per l'IRS es plantejà com a un
bon mitjà per començar a treballar a favor d'aquesta sensabilització. Per això en

l'assemblea pre-constituent que la Unió de Rabassaires celebrà a Martorell el 14 de maig

s'acordà que les societats locals rabassaires del Penedès prenguessin part en la recollida

de dades dels delegats de l'IRS sobre la rabassa morta: "cal que aquests delegats
s'emportin a Madrid la sensació de que aquí hi ha un violent malestar entre els

34 Diari de Sessions de les Corts de Diputats del dia 20-4-1922. Després de la intervenció de
Companys, parlà el president del govern Sánchez Guerra dolent-se que aquest utlitzés sempre tons
amenaçadors i fins violents.

35 Des d'aquell moment Companys anava anunciant a tots els mítings rabassaires que "los jefes
liberales, que van a ser al poder dentro de unos meses, han prometido en los mítines, en el Parlamento
y en la prensa una serie de reformas que limitaran el abusivo derecho de la propiedad" (El Diluvio,
4-7-1922:8). La primera vegada que Companys anuncià la pujada al govern dels liberals fou el 21 de
maig de 1922 a Sant Sadurní on afirmà "que dentro de unos pocos meses vendrán al Poder los liberales,
que han hecho ya promesas categóricas" sobre reformes agràries (El Diluvio, 23-5-1922:18). El programa
de Santiago Alba serà el més al.ludit pels dirigents rabassaires. Part d'aquest programa fou publicat per
La Terra el 15-11-1922:3. L'article més important per a les aspiracions rabassaires era la base 27 que deia
que "todo arrendatario que a la presentación de este proyecto de ley lleve, por sí en cultivo la totalidad
de una finca durante veinte años o más o en unión de sus ascendientes durante treinta años al menos y
que se comprometa a pagar la contribución correspondiente o una renta líquida o un líquido superior en
un 10 por 100 al que tenga asignado la finca, tendrá derecho a expropiar-la previo pagp al propietario
del precio que resulte de capitalizar al 5 por 100 el líquido imponible que figure en el amillaramiento,
deduciendo el importe de las mejoras y agregando un 10 por 100 por precio de afección". El programa
d'Alba, segons L'Avenir (27-5-1922), contemplava l'expropiació de les terres ermes, la limitació dels preus
dels arrendaments i el cobrament de millores a la finca per part del pagès en acabar-se el contracte.
També el reformista Melquíades Alvarez -que estaria dins la coalició governamental el desembre de 1922-
havia presentat un programa de reforma agrària que contemplava l'expropiació i parcel.lació de grans
latifundis (La Terra, 15-11-1922:3).
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treballadors del camp" i que en les vinyes catalanes "la contienda social se agudiza"36.

La Informado també hauria de col.laborar a aclarir els posicionaments de les societats
pageses del Penedès amb respecte l'organització de la Unió de Rabassaires. Totes les

entitats que encara el maig de 1922 pertanyien teòricament a la FCSOAABP s'havien

de decidir si feien o no el pas cap a l'òrbita de la Unió o romanien dins l'òrbita

zuluetista. Mentre la Unió de Rabassaires recomanà informar en contra dels aleshores

vigents contractes de parceria i rabassa morta -"hemos de exponerles la irrisión que

significa el contrato de rabassa morta"37-, Zulueta s'inclinà per defensar fonamentalment

aquests contractes. Malgrat que fou aquest diputat el qui havia sol.licitat al Ministeri de

Treball la Informació i que aconseguí que fos la seva veu rabassaire la que predominés
en les conclusions finals38, no pogué evitar que altres veus rabassaires informessin de

manera sensiblement diferent a la seva. Veus que intentaria atraure la Unió de

Rabassaires39.

36 El Diluvio, 16-5-1922:26; L'Avenir, 27-5-1922.

37 El Diluvio, 16-5-1922:26. Tal com s'ha dit anteriorment i s'aprofundirà més endavant, en aquell
moment la Unió de Rabassaires demanava que tots els contractes per a vinya fossin considerats emfitesis,
és a dir, a perpetuïtat, i amb dret a redimir-los.

38 En el dictamen de l'Institut de Reformes Socials que es féu públic el mes de juliol d'aquell any
s'aconsellava al Ministeri de Treball una "regulación substantiva de la institución [rabassa morta] (...)
mediante el oportuno proyecto legislativo" (INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: La rabassa
morta...:73). La proposta serà recollida el mes de desembre, pocs dies deprés de prendre possessió del
càrrec, pel nou ministre de Treball, el liberal dinàstic Joaquín Chapapietra. En l'apartat 3.2, s'aprofundirà
més sobre el terna.

39 Els resultats de la Informació foren publicats en la primera part del llibre repetidament citat de
l'INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: La rabassa morta... En aquesta primera part no hi aparegué
cap opinió que defensés les tesis de la Unió de Rabassaires. La segona part del mateix llibre sí que recull
el programa reivindicatiu d'aquest sindicat en forma de conclusions. Però aquesta segona part està
dedicada a una altra Informació, oberta també pel Ministeri de Treball el desembre del mateix any 1922.
En la Informació del maig de 1922, segons la publicació de l'IRS, acudiren a la informació exposant les
seves conclusions l'Associació de Propietaris de Vilafranca, el Sindicat d'Agricultors de Sant Jaume de
Moja (Olèrdola), el Sindicat Agrícola de Moja (Olèrdola) i la FCSOAABP. A la pràctica, aquesta
Informació del mes de maig estigué bastant mediatitzada pels reformistes zuluetistes. El setmanari
republicà radical El Fructidor, de Vilafranca denuncià que la Informació no era més que una "celada
zuluetista" (El Fructidor, 20-5-1922). Per això els dirigents de la Unió no pogueren evitar també mostrar
cert recel cap la Informació. En la primera de les quatre assemblees pre-constituents de la Unió,
celebrada a Martorell el 14 de maig de 1922, ja es manifestà la "desconfianza acerca de los resultados
prácticos que aquella visita [de l'Institut de Reformes Socials al Penedès per informar sobre la rabassa
morta] pudiera dar". Companys afegí "que no cabía esperanzar mucho (...). Lo más probable es que la
comisión redacte un informe que guardará el polvo en cualquier ministerio o en las oficinas del Instituto
de Reformas Sociales" (ElDiluvio, 16-5-1922:26). Per altra banda la Unió de Rabassaires criticà que, en
alguns casos, eren advocats de propietaris que estaven fent la feina que pertocava als delegats de l'IRS
(El Diluvio, 23-5-1922:18).



198

El 26 de juliol de 1922 el governador civil aprovà els estatuts de la Unió de Rabassaires

als efectes de la llei d'Associacions de 1887. Aquests van ser redactats per Companys
per encàrrec de la primera de les assemblees pre-constituents, celebrada a Martorell el

14 de maig. Foren acabats de redactar el 5 de juliol i el lletrat Duran i Cañameras els
presentà al govern civil40. El nom oficial que rebé el sindicat va ser el d'Unió de

Rabassaires de Catalunya-Comité Central^. La Unió es constituí com a federació de
societats. I encara que els estatuts fan referència a aquestes societats sempre com a

asociaciones [de rabassaires] comarcales, en l'assemblea constituent del 6 d'agost de

1922 s'acordà que la Unió s'entengués amb les societats locals de cada poble prescindint
de les federacions comarcals42. L'afiliació de qualsevol pagès al sindicat fou sempre,
doncs, de manera indirecta, a través d'una societat o secció local que formés part de la

Unió. El responsable de pagar la quota al comitè central d'aquest sindicat era l'entitat

local, mai el pagès directament43. L'òrgan sobirà del sindicat seria l'assemblea de

delegats, la qual es reuniria, segons els estatuts, cada quatre mesos. Per tenir opció a

un delegat amb veu i vot a l'assemblea calia que la societat local tingués un mínim de
50 associats. Les societats que en tinguessin més de 100 podien comptar amb dos

delegats; les que en tinguessin més de 200 tres, i així successivament.

En els estatuts, els objectius del sindicat s'especificaven en una sola frase: "acoblar los

esfuerzos de los rabassaires de Cataluña en el sentido de ir mejorando por los medios

legales su actual condición económica, social y cultural y hacer que la acción de todas

las sociedades de cultivadores del campo de Catalunya se desenvuelva de una manera
uniforme". En referència a la millora de les condicions econòmica, social i cultural, la

Unió intentà aconseguir-la a través de l'acció sindical i política per obtenir una legislació

favorable als interessos rabassaires i a través del foment del cooperativisme. En

referència a l'acoblament de totes les societats pageses catalanes, la Unió intentaria
esdevenir el sindicat -o almenys el portaveu- de tots els pagesos catalans.

40 Els estatuts es consefven en l'expedient 11.293 de l'AGCB i estan firmats a Martorell el dia 5 de
juliol de 1922.

41 Durant la Republicà canviarà el nom pel de Unió de Rabassaires i altres cultivadors del camp de
Catalunya. La primera vegada que als anys vint em consta que utilitzà aquest nom fou en un document
a l'opinió pública que llançà a principis de maig de 1928 i publicà El Diluvio (8-5-192^:35).

42 Acta de l'Assemblea, inclosa a l'Expd. 11.293, AGCB. Com a federacions comarcals adherides a
la Unió només em consta la Societat Comarcal de Rabassaires de Sabadell, constituïda el 1923; la Societat
Comarcal de Rabassaires del Pla de Bages, constituïda també el 1923 i legalitzada el 1924; i la Federació
de Rabassers de Catalunya, amb seu a Martorell, que fou fundada el 1907.

43 En l'assemblea constituent s'aprovà la quota a la Unió de 10 cèntims per mes i per associat.
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Un cop legalitzada la societat, es convocà la primera assemblea de delegats, l'assemblea

constituent, pel dia 6 d'agost, que se celebrà a Barcelona a la seu de la Unió

Republicana del districte T al carrer Marquès del Duero, 88. Gairebé totes les
assemblees de delegats del sindicat dels anys vint se celebrarien en aquesta seu. En

l'assemblea, que comptà amb l'assitència de 47 persones, inclosos organitzadors, delegats

locals i algun polític observador, es ratificaren els estatuts i, un cop elegit el comitè

central del sindicat, el seu president, Jaume Martrat, de Martorell, "declaro que quedaba
constituida la Unió de Rabassaires de Catalunya-Comité Central con todas las

formalidades de la ley y de los Estatutos"44. La resta del comitè quedà format per Josep

Ricart, de Sant Pere de Ribes, com a vice-president, Astre Janer, de Sabadell, com a

secretari, Josep Raventós, de Sant Sadurní, com a tresorer, Josep Buil, de Piera, com a

vice-secretari i Pere Cartró, de Vilafranca, i Joan Bonastre, de Masquefa, com a vocals.

Companys no acceptà el càrrec de president honorari que se li oferí45.

A la pràctica, però, Companys continuà com a principal organitzador i responsable de

fet del sindicat. Perquè, malgrat l'existència de l'assemblea de delegats i d'un comitè

central que tenia la seva seu oficial a Martorell46, i que estigué constituït sempre per

pagesos que presidien les seves respectives societats locals de rabassaires, el sindicat

estigué dirigit, de fet, des de Barcelona per Lluís Companys, ajudat pels col·laboradors
pròxims que ell mateix s'escollí, com els polítics republicans Ernest Ventós, Duran i

Cañameras i Pere Estartús -els dos darrers advocats-, i per la importantíssima figura del

44 Acta de l'Assemblea, inclosa a l'Expd. 11,293, AGCB. Els noms dels assistents que constaren a
l'acta són els següents: (atès que en l'acta sols consta el primer cognom de cada persona afegiré entre
claudàtors el nom i/o el segon cognom, en el cas que els conegui, i també la població) [Lluís] Companys,
Duran [i Cañameras], [Brauli] Solsona, [Josep] Font, de Sant Martí Sarroca, [Jaume] Martrat, de Martorell,
[Francesc] Riera, de Martorell, [?] Basachs, [Joan] Bonastre, de Masquefa, [Josep] Matas, de Masquefa,
[Pere] Cartró, de Vilafranca, [Josep] Ricart, de Sant Pere de Ribes, [?] Bertran, de Sant Pere de Ribes,
[Josep] Pascual, de Santa Margarida i els Monjos, [Manuel] Giralt, de Sentmenat, [?] Rocabert, [Jaume]
Juliana, de Castellar del Vallès, [Astre] Janer, de Sabadell, [?] Tomé, [?] Valls, -o bé de Sant Llorenç
d'Hortons o bé de Sant Boi de Llobregat-, [Eusebi] Daniel, de Pacs, [Joan] Mercadé, de Sant Esteve
Sesrovires, [?] Carbó, de Subirats, [?] Gabarra, [Josep] Raventós, de Sant Sadurní d'Anoia, [Simó] Varias,
de Sant Sadurní, [?] Coral, [Josep] Buil, de Piera, [?] Fló, [?] Isart, [Josep] Parellada, de Lavem, [?]
Bosch, [Salvador] Raventós, de Gunyoles d'Avinyonet, [Joan] Pascual, de Sant Pere Molanta, Pérez [de
Rosas], [Josep] Solé, d'Avinyonet, [?] Cerdà, [?] Maries, de Sant Martí Sarroca, [?] Mas, [?] Masferrer,
[?] Vallès, [Jaume] Font, de Molins de Rei, [Pere] Aguilera, de Rubí, [?] Torras, [Martí] Torrents, de
Vilanova i la Geltrú, [Eduard] Mico, de Barcelona, Vinaixa, de Barcelona i [Josep Oriol] Guañabens.

45 Vegeu la relació de tots els comitès centrals de la Unió fins al 1930 a l'apèndix 7.

46 Fins l'any 1928 la seu fou al carrer de la Font, 2, de Martorell. En aquest any es mudà a la Plaça
de la Constitució, 43 de la mateixa població. Els membres del comitè central, segons l'article 8 dels
estatuts, s'havien de renovar cada dos anys, amb dret a la reelecció. A partir de 1926 s'introduí una
esmena a l'article que exigia que cada any s'havia de renovar, també amb dret a la reeelecció, la meitat
de la junta (Expd. 11.293, AGCB.). A partir de 1924 es dividí l'àmbit geogràfic on la Unió tenia societats
locals adherides i s'establí que cada comarca tingués almenys un membre representat en el comitè central.
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secretari general. Aquesta figura fou creada per acord del comitè central del sindicat el
17 de juny de 192347. En un primer moment ostentà aquest càrrec el republicà rubinenc

Pere Esmendia i, a partir de la mort d'aquest el setembre de 1924, el substituí el polític
republicà radical Amadeu Aragay. Aragay mantindria el càrrec durant dotze anys, fins

que se'l destituí al congrés de la Unió del maig de 193648. El comitè central es reunia
mensualment a casa de Companys i des del domicili del secretari general es portaven

les tasques principals de la Unió de Rabassaires: la tasca administrativa del sindicat; la
tasca propagandística i d'implantació -redacció i administració La Terra i preparació de
la campanya de mítings-; la d'assessorament burocràtic i administratiu de les societats

locals; la d'assessorament a associats en qüestions conflictives sobre contractes de conreu

o relacions jurídiques amb els propietaris. A banda d'aquestes, hi havia la important
tasca, dirigida bàsicament per Companys, sobre les gestions polítiques per aconseguir

una nova legislació agrària que afavorís els interessos rabassaires. Quan es creï la secció

cooperativa de compres del sindicat a partir de 1924 també serà dirigida des de la

secretaria general a Barcelona.

El pes inicial dels polítics dins la Unió provocà que tant des de sectors sindicals
anarcosindicalistes com de defensa de la propietat acusessin al sindicat d'estar sota la

direcció de persones no vinculades a l'agricultura. Des d'àmbits cenetistes s'acusà a la
Unió "de confiar sus asuntos a manos ajenas"49.1 el president de l'IACSI el 1923, Caries

Fortuny, digué dels directors politics rabassaires que "ninguno de ellos tiene arraigo

entre los agricultores y de más de uno de los que llevan la voz cantante sé yo de buena

tinta que no cultiva más tierra que la de los tiestos de su balcón"50. El paper directiu dels

polítics, però, no era cap novetat en les grans centrals sindicals rabassaires de tendència

republicana que s'havien fundat fins aleshores. Tant la Lliga de Viticultors Rabassaires

de Catalunya del 1882-1883 com la Federació de Treballadors Agrícoles de la Regió

Espanyola dels anys noranta del segle XIX havien funcionat d'aquesta manera i havien
rebut les mateixes crítiques procedents dels mateixos sectors.

47'El Diluvio, 19-6-1923:19; La Terra, 15-6-1923:5.

48 El filòsof Francesc Pujols afirmaria que la Unió era "menada, de fet, per Amadeu Aragay" i
definiria a aquest com a "el cervell dels rabassaires" (BLADE DESUMVILA, A.: Francesc Pujols per ell
mateix, Barcelona, 1967:349 i 351).

49 La Terra, 6-10-1923:3. . '" '

50 RIACSI, feber de 1923:19. Al mateix article Fortuny acusà als mateixos directors rabassaires de
"caciquillos de campanario conducidos por profesionales de la política soidisant revolucionaria". També
l'escriptor Josep Pla escriuria per a La Veu de Catalunya als anys trenta, en ple conflicte rabassaire, que
"els creadors del conflicte en aquestes comarques han estat persones que no saben el que és una aixada"
(PLA, Josep: Cròniques parlamentàries...:\%Y).
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3.1.2. L'acció propagandística: una forma d'organització sindical.

Dintre de les funcions de la secretaria general de la Unió que s'han descrit, la que més

atenció i dedicació professional comportà fou la propagandística. La tasca
propagandística era -i és- fonamental per als partits polítics i sindicats que pretenien
arribar al poble i eixamplar la seva base social augmentant l'afiliació. Fins i tot el

catolicisme social, que en aquest sentit comptava amb el gran avantatge de tenir en cada

poble almenys un propagandista, el rector de la parròquia -que com a mínim un cop per
setmana congregava part de la població per adoctrinar-la-, dedicà una atenció especial

a aquesta funció. Juan José Castillo afirma que "la insistente propaganda era un rasgo

inherente a la concepción del desarrollo de la sociedad [Confederació Nacional Católico-

Agraria], tan consubstancial con el catolicismo social (...). La propaganda y la agitación
católica eran un elemento indispensable para la existencia de la CNCA"51. La Unió de

Rabassaires no es quedà curta en aquesta qüestió en comparació amb la seva homologa

catòlica. El creixement de la Unió anà lligat indestriablement amb la campanya de

mítings. El sindicat augmentà d'afiliació i d'implantació territorial fins al 1924, moment
en què les mesures repressives que imposà la Dictadura frenaren considerablement

l'actuació propagandística rabassaire.

Els principals acords de les tres assemblees pre-constituents i l'assemblea constiuent que
celebrà el sindicat entre el maig i l'agost de 1922 estigueren dedicats a l'acció

propagandística: organització de la campanya de mítings i dels treballs per engegar el

periòdic portaveu La Terra. La redacció i direcció d'aquest periòdic i l'organització de

mítings foren, precisament, les tasques principals del secretari general, per les quals
cobrava uns honoraris, que representaven la partida més voluminosa de les despeses del

sindicat: el 1923 cobrà 1.210 pessetes, el 1924, 1.980 i el 1925 1.35052. Les despeses

titulades Viatges propagandístics ocupaven també una posició molt important dins el

total del pressupost i les despeses del sindicat. Destaca el 1922 que, de les 528'55
pessetes que en total es gastà la Unió, 444'30 anaren destinades a l'acció

propagandística53. Pel concepte Viatges propagandístics el 1923 es gastaren 511'80

pessetes, el 1924 77T25 i el 1925 699'35. Eren quantitats que només foren superades

51 CASTILLO, Juan José: Propietarios muy pobres...:167.

52 Els estats de comptes d'aquests anys i el del 1922 -quan encara no s'havia creat la figura del
secretari general-, són els únics de què diposo amb la partida de despeses detallades. Les fonts d'aquests
estats de comptes són les següents: 1922: La Tetra, 15-4-1923:6; 1923: Expd. 11.293, AGCB; 1924: La
Terra, 4-4-1925:2; 1925: Expd. 11.293, AGCB.

53 Dins les 444'30 pessetes hi havia una partida de 102'05 dedicades a viatges propagandístics i una
de 341'80 pesssetes que englobava aquests viatges i correspondència de La Terra.
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pels honoraris del secretari general i pels viatges a Madrid que el sindicat realitzà el

1923 i 1924 i que, de fet, també tenien força càrrega propagandística54. La Unió, doncs,
es gastà gairebé 2.500 pessetes en mítings i conferències en quatre anys, les quals
serviren per finançar els 150 actes propagandístics que celebrà en aquest període55. A

partir de 1926 l'acció repressiva governamental tallà dràsticament l'activitat mitinem, que

sols es recuperà tímidament a partir de 1928.

Gràfic 3.1. Actes propagandístics de la Unió de Rabassaires (1922-1930) .
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54 El 1923 també hi havia una partidla anomenada Impremta -probablement referent a La Terra- que
pujava 757'10 pessetes. La Confederació Nacional Católico-Agraria s'arribà a gastar 300.000 pessetes en
la partida d'actes propagandístics entre 1912 i 1922 (CASTILLO, Juan José: Propietarios muy pobres...).
Certament el finançament dels actes propagandístics era una qüestió que preocupà als partits i sindicats.
David Ballester explica que als anys vint la UGT de Catalunya sempre es féu la mateixa pregunta davant
la proposta d'emprendre una campanya de propaganda: "qui la financiará?" (BALLESTER, David:
Marginalitats i hegemonies:...:88).

55 Cal tenir en compte que, en alguns casos -suposo que excepcionals-, era la societat de rabassaires
local la que es feia càrrec d'algunes despeses del desplaçament. En l'estat de comptes de la Societat de
Rabassaires de Gelida del 1929 figura una despesa de 29'30 pessetes "por viaje, fonda y demás gastos
de la conferencia dada por el Sr. Estartús", propagandista de la Unió (Expd. 10.896, AGCB).

56 El gràfic està construït a partir d'un buidatge exhaustiu dels periòdics i altres .fonts indicats a
l'apèndix 8. De totes maneres, és possible que d'algun míting celebrat no n'hagi quedat constància en cap
de les fonts consultades. O bé perquè alguna d'aquestes fonts no s'ha conservat en la seva totalitat, com
és el cas de les revistes La Terra o El Fructidor, o perquè, senzillament, no es va fer cap ressenya de
l'acte enlloc. Per altra banda cal tenir en compte que els actes es refereixen exclusivament als organitzats
per la Unió de Rabassaires i, per tant, no s'han comptabilitzat aquells que, tot i la participació de
propagandistes de la Unió -àdhuc que aquests parlessin del problema rabassaire o de la mateixa Unió-
foren organitzats per altres entitats polítiques o sindicals.
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Però almenys en el cas de la Unió de Rabassaires, el míting anà més enllà d'un acte

merament propagandístic. El míting fou un dels més importants mitjans d'organització

del sindicat. En primer lloc perquè l'organització i desenvolupament del míting -que
solien comptar amb l'assistència de delegacions rabassaires de poblacions pròximes-

tenia molts aspectes de reunió o assemblea comarcal del sindicat, molt necessaris per al

contacte i bona entesa i coordinació entre dirigents sindicals -els oradors del míting- i
la base pagesa57. I en segon lloc perquè la Unió preveié que el primer míting en

qualsevol població rabassaire havia de ser un pas previ i anterior a la mateixa

organització de la societat local pagesa que s'havia d'adherir a la Unió58. Aquest primer

míting servia per encetar una primera llista d'adherits al sindicat39. Hom es valia del gran

poder d'atracció sindical d'un míting. El cronista d'una conferència de Companys a Rubí
el juliol de 1922 digué: "De resultas de la propaganda realizada en Rubí se han

asociado, de momento, más de 400 labradores" a la Unió60. Tan sois 21 poblacions, del

total que reberen els 170 actes propagandístics rabassaires que se celebraren entre 1922

57 Normalment era Compass el qui, al final de l'acte, rebia els diferents delegats locals asssitents.
Però el punt de reunió podia començar en el mateix tren on a mesura que avançava cap a la població del
míting anaven pujant delegacions dels diferents pobles amb estació ferroviària, El cronista de La Terra
descrivia així el míting que se celebrà a Sant Pau d'Ordal el desembre de 1924; "De Barcelona anàrem
a Sant Pau d'Ordal en el tren de les nou els senyors Casanovas i Companys (,,,), A diferents estacions del
trànsit ja se'ls reuniren altres amics, i a Martorell pujà el president Francesc Riera. A l'estació de Sant
Sadurní foren saludats els expedicionaris pel grupo dirigent d'aquella població" (La Terrat 6-4-1924:1).
De fet> Companys aprofitava tots els desplaçaments que per a diferents motius podia fer a les poblacions
rabassaires per entrar en contacte amb els dirigents sindicals locals, També en els mítings polítics
republicans -no organitzats per la Unió, encara que amb participació de propagandistes de l'equip d'aquest
sindicat- Companys rebia delegacions rabassaires al final de l'acte. Exemples d'aquests són els mítings
d'Igualada i Masquefa el novembre de 1922 (El Diluvio, 7-11-1922:14 i 9-11-1922:18),

58 La Unió publicà a La Terra, 15-6-1923:6 unes instruccions que aconsellava seguir "als pobles quins
pagesos vulguin adherir-se al moviment agrari català". Segons aquestes intruecions, s'estabüen uns passos
per a la plena integració d'una societat local a la Unió, El primer d'ells era l'organització i la celebració
d'un míting a la població; després venia el pas d"'organitzar-se en societat"; el tercer era "adherir-se a la
Unió de Rabassaires" i, finalment, el quart "cotitzar en la Unió",

59 Per exemple, de l'acte que se celebrà a Artés el 2 de març de 1924 s'afirma que en aquesta
població "la Unión no tenia organización y sí apenas media docena de amigos, El domingo, acabado el
míting, se apuntaron más de un centenar de socios" (El Dïluvio,5-3-24:22}.. Després del míting de Sant
Esteve Sesrovies el juliol de 1922 "s'apuntaren prop de cent cinquanta socis a la Federació deRabassers",
I després d'haver-se fet un míting a Sant Pere de Ribes es diu que "la societat de rabassers de dita
població és ja de prop de cine-cents socis" (L'Avenir, 29-7-1922:3), En el míting a Santa Perpètua de
Mogoda el gener de 1923 també es diu que, acabat l'acte "s'inicia la llista d'adherits" (L'Avenir,
20-1-1923), Semblantment es deseriu a Rubí en el primer míting que hi celebrava la Unió un cop ja
estigué legalitzada, el juliol de 1922 (El Diluvio, 27-7-1922; 13) i a Piera l'octubre del mateix any (La
Terra, 30-10-1922:9),

60E7-D!7«vz0,27-7-1922:13.
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i 1930, no s'adheriren «^almenys així em consta- a la Unió com a secció o societat local61.

Des de la secretaria general de la Unió es rebien les sol·licituds per celebrar el míting

i aquesta orientava a les societats locals en les gestions a realitzar per obtenir el permís
de l'autoritat per a la celebració de l'acte. Durant la Dictadura la secretaria de la Unió

oferia un model d'instància que calia presentar a l'Ajuntament de la població per tal que
fos concedit el permís per a la realització de l'acte. Aquests mítings rabassaires estaven

oberts al públic en general, no només el pagès. El poder de convocatòria dels oradors

rabassaires era molt fort si hem de creure les cròniques periodístiques que ressenyaven

els actes, sempre amb un bon punt de partidisme atès que la premsa que no compartia
els ideals de la Unió gairebé sempre ignorava completament la celebració d'aquests

actes. Descripcions com les que segueixen eren les més normals: "A pesar de la

capacidad del local-teatro en el que se dió el mitin, resultaba insuficiente y el gentío se

apiñaba, de pie, en un verdadero problema de ordenamiento"62; o be, "lleno, atestado
el local, apretujados los oyentes en el pasillo central, los laterales, y agolpándose en las

puertas de entrada, abiertas de par en par para que pudiesen escuchar los que quedaban

fuera, empezó el míting"63.

També tenien aspectes d'actes festius. I per això, a voltes alguns periòdics parlaven de

festes agràries per definir aquesta activitat. I no n'hi havia per menys. Alguns mítings

estaven amenitzats fins i tot per orquestra, com el que se celebrà a Sant Pere de Ribes

el juliol de 1922: "cuando el señor Companys y sus amigos penetraron en el nuevo y
majestuoso edificio de la Sociedad, el público, que llenaba el soberbio salón, se puso en

pie aplaudiendo, mientras una orquesta daba con sus sones mayor colorido y prestaba

más grande realce a la simpática fiesta"64. Normalment se celebraven en diumenge per

61 La qual cosa no significa que no hi haguessin rabassaires d'aquestes 21 poblacions no adherides
que no estiguessin associats en societats rabassaires de poblacions veïnes o en la societat rabassalre
comarcal, El cas d'Artés o Santa Perpètua, acabats de citar, en poden ser bons exemples. Perquè ni l'una
ni l'altra consten que tinguessin societats locals adherides a la Unió als anys vint, En canvi, probablement,
els pagesos que s'afiliaren a la Unió després dels mítings rabassaires que se celebraren en aquestes
poblacions podien adherir-se alhora a la Societat Comarcal de Rabassaires del Pla de Bages i a la Societat
Comarcal de Rabassaires de Sabadell, amdues afiliades a la Unió.

62 Referit al míting de Gelida de gener de 1925 (El Diluvio, 10-1-1925:20).

63 Referit al míting de Martorelles el gener de 1924 (El Diluvio, 23-1-1924:23). "

64 El Diluvio, 25-7-1922:11. Dins el repertori ofert per les orquestres no hi solia faltar, com en els
mítings estrictament republicans, La Maratf/feso i peces de Clavé, Del míting anteriorment citat de gener
de 1924 a Martorelles se'n féu també una descripció molt festiva; "Los expedicionarios de Barcelona,
entre quienes iba el ex diputado a Cortes nuestro querido amigo don Luis Companys, fvieron recibidos
a la entrada de la población por \in gran gentío. Para aquel pueblo atrayente fue el día del domingo el
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tal que destorbés el mínim la feina del camp. Per altra banda solia ser l'únic dia que els

propagandistes, molts d'ells residents a Barcelona, estaven lliures d'altres ocupacions. Per

a aquests -contràriament als assistents oients als actes- solia ser una feina més, a voltes
dura. Companys, en plena campanya, el maig de 1924 diria: "no és que sigui gaire grat

anar de poble en poble per carreteres i camins (...), però el fer-ho és un deure"65. I anys

més tard, en plena República, deixà escrit, referint-se a les campanyes de la Unió que
ell mateix havia dirigit, que "durant alguns anys, tots els dies de festa els vaig dedicar

a recórrer les contrades rurals de Catalunya, singularment de la comarca [es refereix a

la província] de Barcelona, realitzant una propaganda persistent. La feina era dura i poc

agradable. Sense més estímul que la consciència del deure"66.

No sempre era fàcil trobar un local amb condicions per celebrar-hi el míting. Les

societats locals rabassaires gairebé mai disposaven de sales d'actes amples per a aquestes

ocasions. Llavors s'havia de recórrer a demanar o llogar altres locals de la població. La

majoria de cops els locals utilitzats pertanyien a entitats de caràcter polític i sindical

pròxims a la Unió que també solien comptar amb associats rabassaires: centres

republicans, cooperatives o ateneus. En canvi, mai es feren en locals de sindicats de

tipus agrari o obrer amb els quals la societat de rabassaires local hi podia mantenir

competència de tipus sindical. A voltes s'havia de llogar locals de cinema o teatre o, en
darrer terme, a l'aire lliure, en la plaça pública, tal com sempre es feia a Piera, o en un

envelat especialment muntat per a l'ocasió, tal com es féu a Subirats l'abril de 192367.

Solien ser presidits pels dirigents rabassaires locals, que eren els primers a parlar tot

día de fiesta mayor, Llegaron comisiones y representaciones de gran número de pueblos comarcanos y
el mitin se convirtió, por la afluencia de personas, en un verdadero aplec comarcal".

65LaTetra,10-5-1924:3.

66 PUIG, Nònit: Què és la Unió de Rabassaires...:14.

67 Em consta, segons les fonts documentals dels mítings -vegeu l'apèndix 8-, que s'utilitzava el local
del centre republicà de la població en els mítings realizáis a Martorell, Rubí, Sabadell, Sentmenat, Valls,
Arenys de Munt i Caldes de Montbui, El de la cooperativa a Manresa, Cerdanyola, Font-rubí, Sant Martí
Sarroca, Cervelló, Olesa, Barberà i en una ocasió a Martorell, El del mateix local de la societat de
rabassaires adherida a la Unió a Sant Pere de Ribes, Castellar i Ullastrell -en aquests darrers casos es
tractava dels locals del sindicat agrícola de les respectives poblacions fundats als anys vint i adherits a
la Unió-, El local d'un teatre a Navarcles, Canet, Artés, Vilanova i la Geltrú, Pont de Vilomara, Vilafranca
i en una ocasió a Manresa i a Ullastrell. El de l'Ateneu a Sant Boi i a Cervelló, El del cine a Sant Feliu
del Llobregat i a Castellar, A Terrassa s'utilitzà el de la Casa del Poble i a Molins de Rei el de la
Federació local obrera. Cal dir que en moltes cròniques periodístiques dels mítings no s'especificava en
quin local es realitzava, Per altra banda en moltes ocasions s'esmentava el local d'una societat concreta
sense especificar de quin tipus d'entitat es tractava.
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presentant l'acte68. L'atracció màxima i el moment culminant era el discurs de Companys,
que era sempre el darrer a parlar, perquè era el més esperat. S'havien arribat a posposar

mítings pel fet que Companys, a darrera hora, li havia sorgit un imprevist que li feia
impossible assistir-hi. Per exemple, aFontrubí el desembre de 192269, O s'arribà a aturar

la campanya el juny de 1924 a causa de l'empresonament governatiu que hagué de sofrir

Companys durant aquest mes. La Terra va haver de donar missatges com els següents:

"Cal (...) que els nostres amics se facin càrrec de que en Companys no pot anar a tot
arreu; que no pot dividir-se, ni és possible que respongui amb 15 dies d'anticipació de

si no li sobrevindrà algun accident o causa que li impedeixi"70. Les intervencions de

Companys podien arribar fins a dues hores de duració: al míting a Sant Vicenç de

Castellet del gener de 1924 Companys "pronuncia un discurso de cerca de dos horas que
fue escuchado con gran devoción, impresionando vivamente"71. Era un gran expert en

aquest tipus d'actes. Sabia arribar al cor de la gent, encara que sense grans condicions

oratòries. Bellmunt escriuria d'ell el 1933: "Bon orador de multituds, no és, però, home

de grans recursos oratoris ni lèxic abundant i preciós. Posseeix, en canvi, el secret
d'arribar al cor de la massa popular i de fer-la vibrar d'entusiasme"72. En un míting

rabassaire a Sant Llorenç d'Hortons el desembre de 1924 "parlà de manera tan sentida

que molts dels oients no van poguer contenir les llàgrimes"73. I el seu biògraf Ossorio

i Gallardo diria: "conocía a las multitudes. Su palabra sencilla y cálida se adueñaba del
corazón del auditorio"74. El míting acabava quan "las últimas palabras del señor

Companys [eran] rubricadas por una ovación delirante"75. L'acte es podia donar

definitivament "per finit vitoreixant a la Unió i a n'en Companys", tal com s'explica que

68 En temps de la Dictadura la presidència de l'acte l'ocupava un delegat governatiu que supervisava
el míting.

69 La Terra, 30-12-1922:9.

70 La Terra, 11-8-1923:2. En un altra ocasió aquesta revista hagué de dir també en relació a aquest
mateix tema: "Per fortuna al costat de la Unió hi ha no sols Companys, que és clar que no ho pot fer
tot" (La Terra, 15-5-1923:2).

72 BELLMUNT, Domènec de: Figures de Catalunya, Vol I, Barcelona, 1933:7.

73 La Terra, 13-12-24:2. Eren molt normals les descripcions que es feien dels discursos de Companys
com la que es realitzà en motiu del míting de desembre de 1922 a Esparraguera: Companys "pronunció
un discurso sentidísimo, produciendo emoción vivísima en el auditorio" (El Diluvio, 27-12-1922:17).

74 OSSORIO Y GALLARDO, A. : Vida y sacrificio de Companys. ..:294.

75 En referència al míting de Vilanova del Vallès el març de 1924 (El Diluvio, 11-3-1924:39).
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passà a Sant Pau d'Ordal el desembre de 192476.

Però Companys no parlava sol. Anava acompanyat per un bon equip de propagandistes
que ell mateix s'havia escollit.

Quadre 3.1. Propagandistes de la Unió de Rabassaires (1922-1930).

Nombre Primer
d'actes míting

Companys Jover, Lluis
Aragay Davi, Amadeu
Riera Claramunt, Francesc
Duran Cañameras, Fèlix
Ventós Casadevall, Ernest
Estartús Eras, Pere
Font Mariór Jaume
Bonastre Ferrer, Joan
Ricart Rovira, Josep
Raventós Casanovas, Josep
Ferrer de Vilches, Miquel
Martrat Porta, Jaume
Janer Boix, Astre
Casanovas Maristany, Joan
Buil Bafaluy, Josep
Lamo, Regina
Picó Marti, Josep
Viver Altamira, Isidre
Oliveras (de l'Hospitalet)
Solsona Ronda, Brauli
Aguilera Garriga, Pere
Ferrer Cabra, Jaume
Torrents Brunet, Marti
Carol, Pere
Crehuet Roig, Carles
Griso, Joan
Valldeneu, Joan (del Masnou)
Escudé Bacardi, Francesc
Selles Figueres, Jaume
Font, Josep
Masachs Llorach, Josep
Mico Busquets, Eduard

104 2-4-1922
81 21-5-1922
68 2-4-1922
47 28-5-1922
33 2-7-1922
30 4-2-1923
26 8-12-1922
20 2-4-1922
19 13-8-1922
17 16-4-1922
16 17-7-1922
14 2-4-1922
13 23-4-1922
11 28-5-1922
8 16-4-1922
8 15-4-1923
7 1-4-1928
7 2-7-1922
6 2-4-1922
6 18-6-1922
5 4-1-1923
5 16-4-1922
5 23-7-1922
4 17-12-1922
4 10-12-1922
4 22-9-1922
4 4-2-1923
3 25-5-1924
3 2-17-1922
2 12-11-1922
2 22-4-1928
2 12-8-1922

Últim
míting

13-3-1930
29-5-1930
17-5-1928
11-5-1924
1-5-1930
7-1-1930
20-1-1924
25-5-1924
7-3-1924
30-4-1928
19-8-1923
18-2-1923
2-8-1925
8-12-1924
13-9-1925
25-9-1925
1-5-1930
16-9-1923
19-9-1923
10-9-1922
12-9-1925
30-4-1928
30-4-1924
11-5-1924
2-1-1923
15-10-1922
8-4-1923
15-8-1924
2-11-1924
6-4-1924
17-5-1928
13-9-1923

Els set primers, els més importants propagandistes amb què comptà la Unió de

Rabassaires, eren, tret de Riera, polítics republicans residents a Barcelona que també
col·laboraren en les tasques sindicals i d'organització de la Unió. Dels 32 propagandistes

que en conjunt formen el quadre -vegeu l'apèndix 9 titulat Els homes de la Unió de

Rabassaires on hi ha una ressenya biogràfica de la major part d'ells- només tretze foren

pagesos afiliats al sindicat: Riera, Bonastre, Ricart, Raventós, Martrat, Janer, Buil,
Aguilera, Carol, Escudé, Selles, Font i Masachs. Tots tretze ocuparen càrrecs de direcció

dins la Unió. La resta eren fonamentalment amics i normalment correligionaris polítics

' La Terra, 6-12-1924:1.
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de Companys que aquest mateix havia escollit personalment77. Dintre d'aquests hi havia

polítics republicans d'àmbit local i comarcal com el federal Viver de Sabadell, Oliveras

de l'Hospitalet, Valldeneu del Masnou, el diputat provincial reformista del districte de
Sant Feliu de Llobregat i cunyat de Companys, Eduard Mico, i el republicà radical

Ferrer Cabra de Vilafranca. De tots els polítics escollits per Companys, l'únic que

comptava amb un historial de defensa del sindicalisme rabassaire digne d'esment era

Ferrer Cabra, el qual ja havia participat al costat de Baldomer Lostau en la Federació

de Treballadors Agrícoles de la Regió Espanyola a finals del segle XIX. Els dotze

propagandistes pagesos esmentats també estigueren més o menys vinculats a la política

local, tots dins d'una òrbita ideològica republicana. Als anys trenta, alguns d'ells -Riera

i Selles-, participarien també en la política catalana com a diputats.

Els propagandistes no sempre foren els mateixos durant els nou anys analitzats.

Companys aconseguí el màxim nombre de col·laboradors justament quan la campanya

fou més intensa, entre desembre de 1922 i l'abril de 1923. A partir del setembre de 1923

el grup de propagandistes es reduí dràsticament. De fet, fou el moment quan el nombre

de mítings sofrí una davallada important a causa del cop d'estat de Primo de Rivera.
Dins de l'estiu de 1923 abandonaren la campanya Ferrer de Vil ches, Viver, Oliveras i

Mico. Ja a principis d'aquell any havien plegat Crehuet i Martrat, tot i que tingueren uns

bons substituts amb la incorporació en aquell moment de Font Mario i Pere Estartús78.

El 1924, amb un retrocés important de l'activitat propagandística, però també en part per

motius de discrepàncies sindicals, desaparegueren de l'equip el destacadíssim -per

l'activitat que havia desenvolupat fins la seva baixa- Duran i Cañameras, Bonastre,

Ricard, Casanovas -que s'exilià a l'estranger per motius polítics-, Torrents, Carol i

Escudé -que morí el 1925-. De manera que el conjunt publicitari de Companys, a partir

de mitjans de 1924 quedà reduït fonamentalment a ell mateix, Aragay, Riera, Ventós i

Estartús. I el 1928 s'hi incorporà Josep Picó, advocat secretari de Companys i dibuixant

77 Lluís Companys digué el març de 1923, quan pràcticament ja es portava un any d'intensa
campanya rabassaire: "és just que jo vulgui assenyalar l'encert que he tingut en triar els amics que
m'honoren amb la seva adhesió i afecte" (La Terra, 30-3-1923:3), referint-se als principals propagandistes
de la Unió.

78 El primer d'abandonar la campanya fou Solsona al setembre de 1922. Aquest només hi havia
participat durant tres mesos. Segons explica a les seves Evocaciones políticas y periodísticas, Barcelona,
1970:144, "formé parte del equipo de propagandistas que, bajo la dirección de Luis*Companys, hizo
campaña (...), aunque me retiré al ver que la campaña tomaba un giro demagógico. Sin embargo, seguí
en relación con algunos de sus directivos". Concretament amb Francesc Riera, el qual era el representant
a Martorell del negoci que tenia Solsona sobre conservants per a vins.
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de La Terra. Perqué encara que el 1928 Companys obtingué la col.laborado del ja ancià

Ferrer Cabra o de Masachs, el nivell d'integració d'aquests dos dins la Unió no es pot

comparar amb els sis anteriors, els quals es poden considerar, per la seva constància i
dedicació, sobretot Aragay79, els més destacats propagandistes de la Unió de Rabassaires
dels anys vint80.

Companys també obtingué, en alguns mítings, col·laboracions esporàdiques -tots ells

amb només una sola participació- de polítics republicans amb més o menys renom:

Marcel·lí Domingo, Emili Junoy, Josep Oriol Guanabens, Jaume Ninet, Basilio Alvarez

i Àngel Samblancat81. Eren personatges que s'esperava que atraguessin més públic als

actes. També s'anuncià en una ocasió l'assitència de l'ex-diputat republicà pel Vendrell
Lluís Figueroa i en una altra Emiliano Iglesias, els quals, finalment, no es presentaren
a l'acte82.

Segons el mateix president de la Unió, Francesc Riera, hi havia mítings de orientación -

els que es feien per primera vegada en una població- i els de renovación de confianza*3.

79 Aragay tenia un historial com a propagandista polític similar al de Companys quant a intensitat.
Emilio Navarro destacà ja el 1915 que "la ràpida progresión del partido radical sabadellense obra ha sido
de Aragay, eficazmente secundado por Vilatobá y aquellos quince o veinte amigos que tuvieron la osadía
de presentar batalla a la Solidaridad Catalana, es decir, a todo Sabadell. La magnitud de la empresa da
idea de lo que ha sido la actuación de Amadeo Aragay como propagandista. Organizador en Sabadell de
numerosos actos públicos, ha tomado parte en todos ellos, así como en varios mítines importantes
celebrados en otras poblaciones y en Barcelona. También ha concurrido a casi todos los celebrados por
el partido o por las Juventudes en esta ciudad, representando a los radicales sabadellenses" (NAVARRO,
Emilio: Historia crítica...: 149-150), Pere Esmendia definí a Aragay com "el espíritu selecto por excelencia
y orador de frases elocuentes, mitad poesía, mitad dolor" (El Diluvio, 12-1-24:24-25).

80 Caldria incloure, per ser justos amb la important tasca desenvolupada en el sindicat per Duran i
Cañameras en els dos anys en què hi col.laborà -del 1922 al 1924-, a aquest polític republicà dins el
conjunt de destacats propagandistes de la Unió en aquesta dècada. Cal tenir en compte que, tot i que
abandonà el sindicat el maig de 1924, ocupa el quart lloc en el quadre de propagandistes -darrera
Companys, Aragay i Riera- segons l'ordre de nombre de mítings assistits.

81 L'agost de 1924 Samblancat s'oferí a Companys per ser un propagandista més de la Unió (La Terra,
9-8-1924:2). A aquests dos els unia una gran amistat. Finalment, però, Samblancat només participà en
un míting rabassaire.

82 La Tetra, 24-2-1924:2 i El Fnictidor, 7-4-1928.

83 El Diluvio, 10-1-1925:20.
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Els actes de renovació de confiança o de refermament, segons el primer secretari general

de la Unió el 1924, Pere Esmendia, eren ja molt necessaris a principis de 1924. Aquest

afirmà que bona part dels socis de la Unió tenien desconfiança i només continuaven
afiliats "per l'acció d'enardiment momentània d'un míting, però que fora d'aquell moment

ne palparien, si molt convé, i paguen la quota quasi amb disgust per lo que és necessari

l'acudir a donar-hi un míting per aixecar els ànims novament. Això passa, i no ho

desmentirà ningú, amb la Unió de Rabassaires"84.

A part dels mítings de conquesta i reforçament, hi havia els d'exhibició. Eren els que

s'organitzaven en un moment en què convenia políticament o sindicalment demostrar la

capacitat de convocatòria o la força de la Unió. Aquests es preparaven prèviament amb
reunions per assegurar-se l'èxit de Tacte en tots els aspectes. Un dels aspectes més

importants era assegurar-se que la premsa comarcal i diària barcelonina se'n faria ressò.
Havien de celebrar-se en poblacions de fàcil accés i amb cert pes del sindicat. Exemples

d'aquests són els que se celebraren a Martorell el 24 de febrer de 1924 -on, segons

paraules de la mateixa Unió, pretenia fer "una nova exhibició de força i voluntat"85- o

el 22 d'abril de 1928 a Vilafranca86. En aquests no hi faltà tota la plana major de l'equip

de propagandistes del sindicat i s'hi invità, tot i que finalment no hi assistiren, alguns

dels destacats líders republicans que ja havien col·laborat en alguna ocasió amb la Unió
com Domingo o Samblancat.

D'un caràcter propagandístic molt semblant a aquests mítings d'exihibició foren els dos

congressos oberts a totes les entitats pageses de Catalunya que la Unió celebrà a
Barcelona. La proposta de la realització d'aquests congressos aparegué ja a la primera

assemblea de la Unió el 14 de maig del 1922 "[donde] se habló de una gran Asamblea

de toda Cataluña"87. Companys es prengué tan seriosament la proposició que hi dedicà

tot el capítol IV dels estatuts de la Unió titolat "Del Congreso Regional". Segons aquest
capítol, cada any a l'abril el sindicat organitzaria un congrés regional de pagesos -s'entén

84Laremj,19-l-24:3.

85 La Terra, 23-2-1924:1.

86 Per preparar el de Vilafranca hi hagué una reunió de tots els delegats rabassairés de la Unió de l'Alt
Penedès (El Fructidor, 7-4-1928).

87 El Diluvio, 16-5-1922:26.
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a nivell de Catalunya-88. En l'assemblea constituent del sis d'agost de 1922 s'acordà -a
proposta de Companys- que el comitè del sindicat comencés a organitzar un congrés per

al mes de desembre89. Aquest es realitzà el dia 6 de gener de 1923 a Barcelona. El
següent, i últim de la dècada a causa de les limitacions polítiques, se celebraria

justament un any després. Les dates d'aquests dos únics congressos corresponen als

moments de màxim apogeu d'aquest sindicat en aquests anys. El 1928, en un moment

de nova expansió i desplegament propagandístic a través de mítings, hi hagué un intent
de celebrar-ne un altre. Però la repressió política i sindical ho impedí90.

La prova que en aquests congressos el caràcter propagandístic prevalia per damunt de

tot és que la mateixa Unió es preocupà d'indicar prèviament que sols havien de ser "una
demostración de voluntad y de entusiamo" sense esperar debat ni discussió: "no ha de

prestarse, por lo numeroso, a una discusión"91. Riera havia afirmat dies abans del

congrés de 1923 que aquest "tendrá, sobre todo, un carácter de afirmación, de acto de

presencia"92.1 dos dies abans del congrés de 1924 es recordà que "por lo numeroso que
forzosamente ha de ser el acto de la maftana, no se prestaría a debates ni es prudente

que se originen, quedando convertido en una exposición de voluntad y de fuerza y

dándole carácter público"93. La Unió, per tal d'asegurar-se un bon nombre d'assistents,

féu gestions davant les diferents companyies de tren que arribaven des de les diferents

comarques rabassaires a Barcelona per obtenir tarifes rebaixades per als pagesos

congressistes i la concessió de tres trens especials -un des de Vilanova, un altre des de

Vilafranca i un altre des de Martorell- per poder transportar congressistes a Barcelona

en el lloc del congrés94. Per al de 1923 es llogà el Teatre de la Marina i per al del 1924

el Teatre Nou del Parallel. En ambdues ocasions els periòdics parlaren d'una assistència

88 Els congressos s'havien de celebrar cada any en una població distinta i de diferent comarca. Els
estatuts també establien que la Unió fixaria un reglament del Congrés.

89 Acta de l'assemblea del 6-8-1922 a Expd. 11.293, AGCB.

90 En el document a l'opinió pública que publicà la Unió el maig de 1928 s'afirma que "dintre d'un
quant temps la Unió organitzarà una gran assemblea" (Agricultura, 15-6-1928).

91 El Diluvio, 30-12-1923:21.

92 El Diluvio, 19-12-1922:25.

93 El Diluvio, 4-1-1924:21.

94 La Terra, 5-1-1924:1; i La Terra, 30-12-1922:2. Per al Congrés de 1923, finalment, només sortí
un tren especial, i fou des de Martorell.
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de 3.000 pagesos95. Malgrat que la xifra podia ser inflada, quedaven encara molt lluny

del nombre de pagesos que en temps de la Federació de Treballadors Agrícoles de la

Regió Espanyola havia estat capaç de reunir Vallès i Ribot, segons recordà el mateix
Companys en un dels mítings més importants que celebrà la Unió -un mes i mig després

del Congrés de gener de 1924- als anys vint, a Martorell: "representem força perquè les

altres estan desfetes però no podem fer encara una ostentació de força com en Vallès i

Ribot la féu, reunint 30.000 homes a Vilafranca uns anys enrera"96.

Dins l'activitat propagandística de la Unió de Rabassaires, també cal apuntar l'intent que

féu durant la primera meitat del 1925 de convertir la representació d'obres teatrals de

temàtica social agrària en festes amb forta càrrega publicitària rabassaire. El 1925
coincidí que s'estrenaren a Catalunya els drames Vidas Rectas de Marcel.li Domingo i

Terra N ostra (el rabassaire) d'Amadeu Aragay97. Totes dues obres procuraven denunciar

l'estat d'explotació social i econòmica de la pagesia del moment i exigir-ne una solució.

El fet que corresponguessin a autors molt estimats i relativament pròxims al públic
rabassaire al qual s'intentava dirigir les féu especialment atractives. L'obra de Domingo

s'havia estrenat a Madrid on es representà en més de quaranta ocasions. A principis de

febrer es representà al Teatre Bosch de Vilanova i la Geltrú, on la Unió hi tenia molts

simpatitzants. En l'assemblea que celebrà la Unió el dia quinze d'aquell mes de febrer
"acordo manifestar al sr. Domingo la complacencia de los trabajadores del campo por

haber llevado al teatro nuevamente, en estas oportunidades, el grave problema de la

indefensión y desamparo en que se hallan los campesinos"98. Dies després, en motiu de

la representació de l'obra a Mataró, Domingo digué que "habiendo descubierto en el

95 La Terra, 15-1-1923:1; El Diluvio, 8-1-1924.

96 La Tetra, l'l-3-1924:3. El dia abans de l'aote de Martorell, La Terra (23-2-1924:1) parlant del
Congrés del 6 de gener de 1924, afirmà: "és cert que a l'Assemblea de Rabassaires de Barcelona hi van
assistir prop de tres mil homes. Però què és això per la gent que treballa al camp? En anys passats, durant
la primera campanya en que es va obtenir alguna cosa, en època d'en Vallès [i Ribot], a Vilafranca es van
reunir prop de trenta mil pagesos".

97 Tant Domingo com Aragay, a banda de la seva producció de llibres de temàtica política i social,
assajaren també la producció literària de novel·les i obres de teatre. De Domingo es pot destacar, a part
de Vidas Rectas, Teatro: Flores del A Imendro y Táctica Nueva (1906), Un visionario (1922), El pan de
cada día. Comedia en tres actos (1926), La isla encadenada... (1926), Los príncipes caídos, Juan sin tierra
i Encadenados. Per la seva banda, Aragay el 1915 ja havia escrit el drama El ocaso de las almas i
1'opereta El pirata. El 1925 escrigué Terra Nostra (el rabassaire) i el 1926 publicà la novel·la en castellà
La Tragedia de Quimet.

™ ElDiluvio,n-2-25:23.
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teatro una tribuna quizá la más eficaz para difundir ideas, la aprovechaba en los actuales
momentos para despertar en la masa ideales de renovación y justicia"99.

El 25 de març Vidas Rectas es representà a Sant Sadurní d'Anoia. La Unió aprofità

l'ocasió per fer-ne una gran festa rabassaire. Es cuida l'assistència de diferents

delegacions rabassaires de la comarca i d'alguns dels principals propagandistes de la

Unió: el president Riera, Aragay, Casanovas, Raventós i Ferrer Cabra. Aquests parlaren,
com si es tractés d'un míting més, al final de la representació. Hi faltaren, però,

Companys i l'autor de l'obra, el qual, a través de Casanovas, excusà la seva absència per

trobar-se a Madrid. La Unió repetiria la festa novament a Martorell quatre dies més

tard100.

L'li d'abril s'estrenà l'obra d'Aragay a Terrassa. La Terra, tot anunciant dies abans el

drama, digué: "la nostra causa rep un esforç inestimable amb aquest nou procediment de

divulgació"101. Companys, que assistí a l'estrena acompanyat de diferents delegacions

rabassaires, va afirmar amb satisfacció que "Terra Nostra farà més propaganda que

dotzenes de mítings". En l'estrena, Aragay "va ésser cridat a escena al final de tots els

actes i obligat a sortir per la insistència dels aplausos al final del segon i tercer"102.

L'èxit de l'estrena va animar a la Unió a organitzar representacions en diferents
poblacions adherides al sindicat. El 16 de maig La Terra anunciava representacions de

Terra Nostra a Mollet (20-5-1925), Vilafranca (28-5-1925), Sant Sadurní, Martorell,

Sabadell, Teià, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esparreguera, Manresa

i Badalona. Només em consta, però, que se celebressin -i ho feren a finals de juny- a

Sant Sadurní i a Martorell103.

A partir d'aquest moment, desconec si fou per problemes de censura o per simple

prohibició governativa o per altres causes, es deixaren de fer representacions, almenys

sota l'organització de la Unió, de les obres de Domingo i Aragay. El sindicat rabassaire

es limità a cuidar de publicar l'obra d'Aragay i a donar-li la més àmplia difusió possible,

"ElDiluvio,25-2-25:l3.

100 Lo Terra, 28-3-1925:1.

101 La Tetra, 21-3-25:3.

102 Lo Térro, 18-4-25:1.

103 La Terra, 27-6-1925:3.
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especialment entre els seus associats .

La tolerància que en un primer moment el govern de la Dictadura va demostrar cap a

l'activitat propagandística de la Unió va anar sent socavada per la pressió dels sectors

sindicals contraris a la central rabassaire i defensors dels drets dels propietaris. El gener
de 1924, quan la Unió decidí reemprendre la campanya de mítings, deprés que ella

mateixa hagués optat per aturar-la com a simple mesura cautelar -no per imperatiu legal-

en el moment de produir-se el cop d'estat el setembre de l'any anterior, un allau de

crítiques dels periòdics dretans es llançaren contra aquella represa demanant al govern
que la prohibís105. La Terra denuncià el 26 de gener "la premsa representativa dels

interessos de la vagància, que es llença damunt nostre exitant al Directori perquè

persegueixi la propaganda de nostres doctrines". I continuava dient; "El to ple d'audàcia

provocatiu d'alguns diaris d'extrema dreta (...) no ha de privar-nos pas de nostra
serenitat. (...) Mentre ells esvaloten i criden, nosaltres seguirem per terres catalanes

despertant la intel·ligència i l'emoció de la pagesia, sembrant llavor de fortalesa i de

bondat, afirmant una consciència i un ideari que quedin clavats en l'ànima i en el cervell

dels nostres germans".

Encara que només em consti una ordre expressa del govern per prohibir la propaganda

oral de la Unió, la qual aturà per complet la campanya des del maig de 1928 fins l'abril

de 1929106, la pressió política per tal que aquest sindicat rabassaire abandonés la seva

propaganda hagué de tenir certa força des del 1924 a pesar que fins a finals de 1925 es

continuaren fent mítings rabassaires amb més o menys regularitat. A partir de 1926 sí

que canviaren les coses. Des d'aquest any fins al 1930 només se celebraren 20 actes

104 La Terra, 2-5-25:2; 9-5-25:1. Xavier FÀBREGAS, a la seva obra Teatre català d'agitació política,
Barcelona, 1969:247, diu que el 1934 es féu una tercera edició de l'obra d'Aragay.

105 En concret, segons Companys -a L'Avenir,26-\-24-, El Debaté de Madrid de l'H-1-24 deia que
"nostre llenguatge a l'Assemblea rabassaire fou "no ya duro, sinó violento y en ciertos párrafos
francamente amenazador' i que "no se justifica la tolerancia de un acto de esta naturaleza ni la difusión
que han logrado por la publicidad de las ideas en el mismo vertidas'".

106 El Diluvio, 24-5-1928:15.
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rabassaires, mentre que de 1922 a 1925 se n'havien celebrat 150107. Mítings suspesos a

darrera hora pel delegat governatiu com els que s'havien de celebrar a Sant Martí

Sarroca el 5 de febrer de 1924 o el de les Gunyoles i Terrassa a l'octubre del mateix any
o el de Martorell i Manresa a l'abril de 1925 o el d'Argentona el maig de 1928, reunions

suspeses com la que pretenia celebrar la Societat de Rabassaires de Sant Pau d'Ordal al

llarg de 1927 per tal que el delegat de la societat pogués explicar el viatge que la Unió

féu a Madrid aquell any o la que pretenia fer la Comarcal rabassaire del Bages el març
del 1925108, visites al governador civil per demanar-li que els delegats governatius de

segons quins districtes no posessin tants obstacles per a la celebració de mítings, com

la que féu Estartús a l'abril de 1925 en referència als districtes de Terrassa i Granollers

demostren, tot plegat, que, efectivament, hi hagué certa repressió política per frenar o

aturar la campanya rabassaire109.

La pressió de 1TACSI prop de les autoritats contra els mítings rabassaires hagué de ser

clau per entendre aquesta política repressiva. En la Mem ària d'aquesta entitat de 1928

es reconeixia que la prohibició de fer més actes propagandístics rabassaires a partir del

maig d'aquell any arribà després de "reiteradas nuevamente las lamentaciones de los

agricultores cerca de la autoridad por la celebración de dichos mítines"110. Des del

portaveu de l'IACSI es palesà el sospir que per aquesta entitat suposà aquella prohibició:
"Por fin el Gobierno ha ordenado la suspensión de los meetings de propaganda llamada

rabassaire"111. L'any anterior, el 1927, Ernest Ventos havia denunciat "coacciones y

violencias" contra la Unió112.

Els mítings, de fet, s'acabaren el 1928, i, durant el 1929 i 1930, tot i que es donaren

moments de força permissivitat governamental, la Unió només celebrà conferències.

107 Pere Estartús digué el gener de 1928 que "desde que se fundó la Unión de Rabassaires ninguna
autoridad ha debido intervenir y menos suspender acto alguno de nuestra propaganda oral" (El Diluvio,
31-1-1928:36). Però això no fou cert, tal com es veurà tot seguit.

mLa Tetra, 28-3-1925:2.

109 Durant la dictadura els governadors civils tingueren un paper clau en la política repressiva de cada
província ja que des del govern, en aquest aspecte, se'ls oferí força autonomia.

110 INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO: Memoria, 1928:104.

111 RIACSI, maig 1928:115.

112 El Diluvio,!-4-27:16.
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Aquestes, òbviament, no tenien la força emotiva i el poder d'atracció dels mítings, tot

i que sempre se n'havien celebrat, fins i tot en el periode anterior a la dictadura. Entre

1926 i 1930 les conferències foren molt més tolerades que els mítings, sobretot si es

disfressaven d'activitat cultural o de divulgació, tal com es van veure obligats a fer els

propagandistes polítics i sindicals d'esquerres en aquests anys. Durant els dos darrers

anys abans de la República, els propagandistes rabassaires dedicaren sens dubte més

esforços en les campanyes polítiques de reorganització del republicanisme que en les

sindicals agràries, tot i que ells consideressin que es tractava d'una mateixa causa i tot

i que aprofitaven totes les trones públiques en què participaren per fer propaganda de

la Unió i del seu programa.

3.1.2,1. La conquesta territorial a través del míting.113

A través d'un seguiment geogràfic i temporal dels actes propagandístics que la Unió

realitzà entre 1922 i 1930 es pot anar descobrint les línies principals d'implantació

territorial del sindicat durant aquests anys. Línies que es poden observar també al

següent quadre.

Quadre 3.2. Societats i seccions locals de la Unió de Rabassaires (1922-1930).

Fundació Ingrés Abandó Num. socis
Unió Unió

Masquefa
Piera
Piera (s. Jaume Sesoliv.)

Societat Obera Agrícola 1922? 1922
Societat de Rabassaires 1922? 1922
Soo. de Rato, de S.Jaume Sesoliverea(L) 1923 1923

Alt Penedès

Gunyoles)Avinyonet (Le
Gelida
Pacs
S.Cugat Sesgarrigues
S. Llorenç d'Hortons

Soc. de Rab.? La Concòrdia Obrera? (L) 1920 1922
soc. de Rab(L)/S.A. Germanor(L) 1921/1930 1922/1930
Secció local 1922 1922
Secció local 1922 1922
Soo. de Rab. de Sant Llorenç d'H. (L) 1923 1922/1923

S.Llorenç d'H.(Beguda Alta)Secció local 1925? 1925?
S.Marti Sarroca soc. de Rabassaires de s. Marti S. (L) 1922 1923?
S.Sadurní d'Anoia Societat Obrera Agrícola (L)"' 1923 1922/1923
Sa Marg. i M. (Monjos, els) Secció local 1924? 1924?
Subirats Soc. de Rab. Subirats (lorrerramona) (L) 1923 1922/1923
Subirats (Lavern) Societat de Rabassaires de Lavern(L) 1924 1922/1924
Subirats (S. Pau d'Ordal) Soo. de Rab. de Sant Pau. d'Ordal(L) 1923 1923
Vilafranca del Penedès Societat d'Obrers Agricultors 1923 1922/1923

Bages

Fonollosa (Fals)
Manresa
Rajadell
S.Salvador de Guardiola

1924?
1922

78(1925)
160(1925)

105(1925)

317(1923)

121(1924)
141(1924)
91(1925)

Sindicat Agrícola de Fals i oomarca(L) 1921 1924? 47(1930)
Soc- Comarcal de Rab Pla de Bages (L) 1923 1925
sindicat Agrícola de Rajadell(L) 1921 1924? 66(1930)
Secció local 1924? 1924?

113 Les fonts de tots els actes propagandístics als quals faci referència en aquest subapartat estan
indicades a l'apèndix 8 titulat Mítings i conferències de la Unió de Rabassaires (1922-1930).

114 La primera societat de rabassaires vinculada a la Unió de Sant Sadurní d'Anoia fou, molt
probablement, la Societat de Rabassaires de Sant Sadurní fundada el 1921. A causa de divisions internes
aquesta es dividiria o es dissoldria i el sector més acostat a la Unió fundaria la Societat Obrera Agrícola
el 1924. Els 317 afiliats de Sant Sadurní a la Unió el 1923 pertanyien a la Societat de Rabassaires de Sant
Sadurní.
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S.Vicenç de Castellet

Barcelonès

Badalona
Sa coloma de Gramanet

Baix Llobregat

Abrera
Cervelló
Corbera de Llobregat
Esparraguera
Martorell
Molins de Rei
Papiol, El
S.Boi de Llobregat
S.Esteve Sesrovires
S.Feliu de Llobregat

Secció Local/S.A. de S. Vicenç(L)

Sec. Local/S.A. Badalona i Canyet(L)
XJnió Agrícola (L)

1923?/1912 19237/1923?

1922/1922
1924

secció loaal 1923?
Viticultora Cervellonenca(L) 1923
Sind. Agrícola Unió de Rabassaires? <L) 1928
Soc. Rab./S.A. Unió de Rabassaires (L) 1923/1926
Federació de Rabassers de Catalunya (L) 1908
Secció de la Federació local obrera (L) 1918
Societat de Rabassaires del Papiol 1.923
Societat de Treballdors de la Ierra(L) 1922
Secció local 1922
Soc. de Rab. i Arrend del Llobregat(L) 1923

1922/1922
1924

1923?
1923
1928?

1923/1926
1922
1922
1923
1923
1922
1923

225 (1930)

110(1930)

170(1925)
44 (1930)
142(1930)
494(1924)

153(1924)

Canyelles
S.Pere de Ribes
Vilanova i la Seltrú

Maresme

Arenys de Munt
Argentona
Canet de Mar
Malgrat
Teià
liana

Vallès Occidental

Barberà del Vallès
Castellar v (s. Feliu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Polinyà del Vallès
Rubí
Sabadell
S.Cugat del Vallès
S.Cuirze del Vallès
Sentmenat
Ullastrell
Viladecavalls

Vallès Oriental

Caldes de Montbui
Martorelles
Mollet del Vallès
Montornès

Secció local 1922 1922 1923?
Centre d'Agricultors Obrers (L) 1920 1923 1924
Societat de Treballdors Agrícoles (L) 1913 1923

Sindicat Agrícola d'Arenys de Munt(L) 1923 1923
Soc La Redemptora(L)/S.A. Redempció(L) 1916/1929 1928/1929
sind. Agria. Germanor (L) 1924 1924?
Sind. Agria. El Progrés (L) 191B 19249
Associació d'Agrioultors(L) 1919 1923
Secció local/S.A. La Justioia(L) 1923?/1928 1923?/1928

Gremi d'Agricultors de Barberà?
Racó)Secció local

Soc de Rab/Sind. Agrio. L'Harmonia (D
Soc de Rab(L)/Sind. Agrio, de Rab. (L)
Cooperativa de Rabassaires?
Societat de Rabaasaires de RubKL)1"
Soc. Comarcal de Rab. de Sabadell(L?)*
Secció local
Secció local
Secció local
Soc de Rab/ S.A. El Progrés(L)
Soc de Rab?/Unió Viticultora? (L)

Secció local
Soc de Rab(L)/S.A.La Unió?(L)
Secció local/S.A. de Mollet?(L)
Secció local

1910 1922
1922 1922

1922/192B 1922/1925
1925/1930 1925/1930

1930 1930?
1924 1922/1924

" 1923 1922/1923
1923? 1923?
1923? 1923?
1922 1922

1923?/1929 1923?/1929
1924?/1930 1924/1930?

1930? 1930?
1923/1929 1923/1929?
1924/1929 1924/1929?

1923 1923

218 (1930)
61(1930)
73 (1930)
160(1930)
73(1924)
32(1930)

184(1930)

88(1927)

80(1930)

108(1923)

- Aclariments sobre el quadre117

115 Abans que es fundés la Societat de Rabassaires de Rubí, funcionava, afiliada a la Unió de
Rabassaires, la Unió de Parcers de Rubí; creada el 1922, i no legalitzada. Probablement, en legalitzar-se,
canvià el nom pel de Societat de Rabassaires de Rubí.

116 La Societat Comarcal de Rabassaires de Sabadell té un interrogant a la L perquè la premsa
difongué que els estatuts de la societat havien estat aprovats per l'autoritat militar (La Terra, 29-9-1923:3),
i, en canvi, no consta al registre del Govern Civil.

117 La (L) indica que l'entitat local en qüestió consta en el registre d'entitats del Govern Civil de
Barcelona (SOLÀ GUSSINYER, Pere: Història de l'associacionisme.,.*) -la qual cosa no vol dir que
s'hagués conservat el seu expedient-. Per tant, significa que l'entitat va ser legalitzada per aquest Govern
Civil. L'excepció és la Societat de Treballadors Agrícoles de Vilanova, que no consta al registre del
Govern Civil perquè no té expedient propi, però en canvi consta com a secció de la Cooperativa Agrícola
de Vilanova que sí que té expedient. Per altra banda existeixen els casos dels sindicats agrícoles aprovats
segons la llei de sindicats de 1906, que en cap cas consten al registre d'associacions del govern civil. En
aquests casos els he posat una (L) si constaren als censos oficials de sindicats agrícoles publicats pel
Ministeri de Foment o el d'Agricultura.
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Les poblacions on la Unió celebrà mítings entre l'abril i el juliol del 1922 -és a dir,

durant els quatre primers mesos de campanya intensa abans de l'assemblea constituent-
assenyalen l'àmbit geogràfic primari o bàsic del sindicat. Amb alguna excepció, foren
les poblacions que més incondicionalment s'adheriren al projecte rabassaire que

començava a dirigir Lluís Companys. Aquestes poblacions pertanyien fonamentalment

a dues zones geogràfiques ben pròximes: en primer lloc, i com a més important, la

comarca sindical de Martorell -o Martorellenc, per simplificar-, on se celebraren vuit

dels nou primers mítings -o deu dels dinou que en total es realitzaren en aquesta primera

etapa- i el Vallès Occidental, on se'n celebraren sis118. Els mítings restants es durien a

terme en zones de no tan fàcil accés, en principi, per a la Unió: a Sant Pere de Ribes,

al Garraf; a Esplugues de Llobregat, a la part del Barcelonès limítrofa amb el Baix

Llobregat; i a Vilafranca del Penedès, a la part no martorellenca -la banda central i

occidental- de l'Alt Penedès119.

- Les fonts utilitzades per a la columna del nombre de socis són els expedients de les entitats conservats
al Govern Civil -generalment m'he basat en els estats de comptes de les diferents entitats-. Per als
sindicats agrícoles el cens oficial alBoleiín Oficial de laProvíncia de Barcelona, 31-1-1930. Quan en una
població hi ha societat de rabassaires i sindicat agrícola el nombre de socis es referix sempre a aquest
darrer.
- Els casos en què en la columna sobre l'ingrés a la Unió hi ha dos anys poden respondre als dos motius
següents: o bé perquè en la mateixa població hi havia dues entitats vinculades a la Unió i s'especifica
l'any per a cada una de les dues entitats; o bé perquè s'especifica en primer lloc l'any d'ingrés d'una secció
local rabassaire -no detallada a la segona columna del quadre- i en segon lloc l'any d'ingrés de la societat
rabassaire local que sí que es detalla a la segona columna.
- Tots els Sindicats Agrícoles indicats al quadre estaven adherits, però no afiliats, a la Unió, excepte en
el cas del d'Arenys de Munt.
- S'ha posat un interrogant al Sindicat Agrícola Unió de Rabassaires de Corbera, a la Cooperativa de

rabassaires de Polinyà del Vallès, a la Unió Viticultora de Viladecavalls, al Sindicat Agrícola la Unió de
Martorelles i al Sindicat Agrícola de Mollet perquè no disposo de proves definitives que confirmin la seva
adhesió a la Unió de Rabassaires, tot i que és molt probable que així fos.
- Abreujaments: Arrend.: Arrendataris; Rab.: Rabassaires; S.A.: Sindicat agrícola; Sec.: Secció; Soc.:
Societat.

118 Els sis del Vallès Occidental es realitzaren a Rubí, Sant Quirze, Sant Cugat, Sentmenat i Sant
Feliu del Racó. I els deu del Martorellenc a Martorell, Masquefa, Piera, Sant Sadurní, Sant Llorenç
d'Hortons, Gelida, Molins de Rei i Sant Esteve Sesrovires. Totes aquestes poblacions, excepte Sant
Quirze, cotitzaren a la Unió ja el 1922. (En l'estat de comptes de 1922, publicat a La Terra, 15-4-1923:6,
es detallà les poblacions que anaren cotitzant a la Unió per mesos, des del juliol al desembre).

119 Als anys vint aquesta comarca sempre mostrà, amb respecte la Unió, un comportament bastant
diferenciat entre la zona d'influència martorellenca -l'oriental- i la resta de la comarca. El 1925, de les 11
seccions locals adherides a la Unió de l'Alt Penedès, 7 pertanyien al Martorellenc -Sant Sadurní, Sant
Llorenç d'Hortons, La Beguda Alta, Gelida, Subirats, Lavern, Sant Pau d'Ordal- i només r4 a la resta de
la comarca: Vilafranca, Gunyoles d'Avinyonet, els Monjos i Sant Martí Sarroca. A més, les xifres
d'associats de les societats locals de l'àrea martorellenca eren molt superiors a les de l'altra àrea. I tot això
tenint en compte que la zona d'influència martorellenca era, en extensió, aproximadament un terç del
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Tan sols la forta ofensiva propagandística rabassaire que es portà a terme entre l'agost
i el desembre de 1922, amb vint-i-vuit mítings en total, permetria aconseguir les

primeres conquestes territorials en aquestes tres zones, a més de la part nord del
Barcelonès i el Maresme. Pel que fa a l'Alt Penedès, com a resultat dels set actes

propagandístics que s'hi celebraren durant el 1922, a finals d'any la Unió pogué obtenir

l'afiliació de tres seccions locals de la part no martorellenca de la comarca: Vilafranca,

Pacs i Gunyoles d'Avinyonet. L'any següent federaria també Sant Martí Sarroca. De la
banda martorellenca comptà ja el 1922 amb l'adhesió de Sant Sadurní, Sant Llorenç

d'Hortons, Gelida, Subirats i Lavern120.

El Garraf tampoc es mostrà en la dècada dels vint com una zona incondicional ni de

grans efectius sindicals per a la Unió. A través dels mítings efectuats durant el primer

any a Sant Pere de Ribes, Vilanova i Canyelles, s'aconseguí captar les simpaties dels

rabassaires d'aquestes tres poblacions, encara que només Vilanova es mantindria fidel

al sindicat rabassaire al llarg de la dècada. L'única població d'aquestes tres que cotitzà

a la Unió el 1922 fou Canyelles, malgrat que a partir del 1923 la secció local d'aquest

municipi desparagué del mapa rabassaire. Sant Pere de Ribes també desapareixeria a

finals de 1924, després que un canvi de junta del Centre d'Obrers Agricultors de Sant

Pere de Ribes separés aquest defíntivament -almenys fins al 1930- de la Unió121. Els
quatre mítings que es realitzaren en aquesta població entre 1923 i 1924 no foren

suficients per mantenir dins el sindicat aquest important nucli rabassaire que pretenia
dirigir el propagandista agrari Josep Ricart122.

Pel que fa al Barcelonès, dos actes entre el novembre i desembre de 1922 aconseguiren

que el Sindicat agrícola de Badalona i Canyet, fundat el 1920, s'adherís a la Unió en

aquell mateix any. Mesos més tard, el juliol de 1923, un míting a Santa Coloma de

conjunt de la comarca.

120 L'equip propagandístic rabassaire dirigit per Companys celebrà de l'agost al desembre de 1922
actes a Sant Martí Sarroca, Pacs, Guardiola de Font-rubí i Vilobí del Penedès, a part d'un a Saíit Sadurní
i un a Lavern, pertanyents a la zona martorellenca. El mes d'octubre de 1922 també havia cotitzat a la
Unió una secció local Sant Cugat Sesgarrigues. Però no tinc cap referència sobre la vinculació d'aquesta
secció local a la Unió al llarg dels anys vint (La Terra, 15-4-1923:6). Per altra banda, entre 1923 i 1924
també es perdrà el nucli de Pacs, el qual no es recuperarà fins als anys trenta.

121 La Terra, 25-10-1924:2; 6-12-1924:2.

122 A part de les poblacions citades del Garraf.només tinc constància que Olivelles i Sitges enviaren
comissions de pagesos al míting rabassaire de Sant Pere de Ribes del gener de 1923.
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Gramanet posà les bases per a la creació d'una societat de rabassaires local que el 1924

ingressarà a la Unió. Santa Coloma i Badalona seran les dues úniques places rabassaires

del Barcelonès, no només als anys vint, sinó també als trenta123.

La conquesta de Badalona el novembre de 1922 obrí les portes a la Costa de llevant. A

mitjans de desembre d'aquest mateix any se celebrà el primer míting al Maresme,

concretament a Teià. Arran d'aquest acte l'Associació d'Agricultors de Teià, fundada el
1919, ingressà a la Unió. Durant el 1923 es cuidà força l'activitat propagandística en

aquesta comarca. Des del febrer al setembre d'aquest any se celebraren set importants

actes al Maresme els quals aconseguiren l'adhesió del Sindicat Agrícola d'Arenys de

Munt i de juntes locals rabassaires de Canet, Malgrat i Tiana124.

El 1923 i el 1924, com sabem, foren els anys del gran desplegament propagandístic i

territorial de la Unió. En el primer d'aquests dos anys, a part de la consolidació del

Maresme com a comarca rabassaire, per primera vegada es trepitjà el Vallès Oriental i

el Bages i es feren diverses conquestes locals al Vallès Occidental, a l'Alt Penedès i al

Baix Llobregat. En l'Anoia, malgrat els mítings a Hostalets de Pierola i a Vallbona, no

s'aconseguí, ni s'aconseguirà en tota la dècada, anar més enllà dels municipis de

123 A banda d'aquestes dues poblacions tan sols em consta una lleu relació de l'Hospitalet del
Llobregat amb la Unió. Una comissió de pagesos d'aquesta població participà al míting rabassaire de
Martorell de març de 1928. També fou de l'Hospitalet el republicà Oliveras, un dels propagandistes que
ajudaren a Companys en la campanya de mítings entre 1922 i 1923. Per altra banda tot sembla indicar
que la conferència que Companys donà a Esplugues el juliol de 1922 no tingué cap incidència sindical
repecte a la Unió.

124 El dirigent rabassaire que més cuidà sindicalment la comarca del Maresme fou el lletrat Pere
Estartús. El febrer de 1923 El Diluvio informava que "la campaña agraria se extiende por el Litoral,
dirigida por el competente letrado Estartús Eras, de acuerdo con Companys" (El Diluvio, 8-2-1923:12).
El 1925 la Unió tenia adherits del Maresme els Sindicats Agrícoles El Progrés de Malgrat, el Germanor
de Canet i societats locals pageses d'Arenys de Munt, de Tiana i de Teià. Aquesta darrera comptava amb
alguns associats d'Alella, segons informà La Terra, 13-12-1924:4. En aquesta comarca la Unió també
havia de comptar amb força simpatitzants al Masnou i a Mataró. Al Masnou es rebia La Terra i d'aquesta
mateixa població era Joan Valldeneu, que va col·laborar com a orador en quatre mítings de la Unió, entre
el febrer i l'abril del 1923. Al míting de la Unió del desembre de 1922 a Teià hi assistiren comissions de
rabassaires del Masnou i Mataró, concretament de les societats agrícoles La Protectord'dél Masnou, la de
vitivinicultors de Mataró i vina de jornalers d'aquesta mateixa població. També de Mataró assistí una
comissió de pagesos al míting de Montornès del març de 1925. Per altra banda, en el míting d'Arenys de
Munt del febrer de 1923 hi assistí una comissió de pagesos de Tordera.
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Masquefa i Piera, pertanyents a la comarca sindical agrària de Martorell125.

Els mítings que es donaren a l'abril i al juliol de 1923 a Montornès i a l'agost del mateix

any a Martorelles aconseguiren obtenir l'adhesió a la Unió aquell mateix estiu d'aquestes

dues poblacions del Vallès Oriental. A Martorelles es constituiria a finals d'aquell any

la Societat de rabassaires de Martorelles. A aquestes dues poblacions del Vallès Oriental

s'hi afegí Mollet el 1924 després dels mítings de juliol i octubre d'aquell any en aquesta
població. El quadre rabassaire del Vallès Oriental es completà el 1930 amb la

incorporació de Caldes de Montbui, després que Ernest Ventós hi anés a donar una

conferència126.

El Bages rebé el primer míting el febrer de 1923, La població que l'acollí fou Sant

Vicenç de Castellet, el principal puntal d'aquesta comarca dins la Unió. Aquest mateix

any es constituí la Societat Comarcal de Rabassaires del Pla de Bages amb la pretensió

de reunir totes les forces rabasaires de la comarca. Aquesta societat, però, no ingressà
oficialment a la Unió fins al novembre de 1925127. Per convèncer als pagesos de la

comarca de Manresa dels beneficis que els reportaria ingressar a la Unió, a aquesta li

calgué donar onze mítings entre 1923 i 1925. Totes les poblacions que reberen aquests

mítings tindrien pagesos afiliats a la Unió: Sant Vicenç de Castellet, Manresa, Fals,

125 Dins el municipi de Piera existia l'important feu rabassaire de Sant Jaume Sesoliveres, que rebé
el primer míting de la Unió l'octubre de 1922. A Sant Jaume es fundà el maig de 1923 la Societat de
Rabassaires de Sant Jaume Sesoliveres, la qual estigué adherida a la Unió durant els anys vint.

126 Els dos mítings celebrats a Vilanova de la Roca durant el 1924 no tingueren cap repercussió a
nivell d'adhesió local d'aquesta població a la Unió. La Unió de Rabassaires també comptà amb
simpatitzants almenys a Montmeló, Vallromanes, Granollers i Sant Fost de Capcentelles. En el míting que
es féu a Montornès el març de 1925 hi assistiren comissions d'aquestes tres primeres poblacions (La Tetra,
14-3-1925:1). Sant Fost contestà l'enquesta que obrí La Terra sobre contractes de conreu el 1923 (La
Terra, 24-11-1923:1).

127 El procés d'adhesió de la Comarcal del Bages a la Unió fou llarg. Tot i que durant el 1923 i 1924
representants rabassaires del Bages participaren en diferents assemblees de la Unió -la primera fou en el
Congrés del gener de 1923-, no fou fins al 1925 en què s'arribà a acords entre ambdós sindicats. En
l'assemblea que celebrà l'abril del 1925 la Comarcal del Bages hi assistiren els dirigents de la Unió
Companys, Amadeu Aragay i el president Francesc Riera (La Terra, 18-4-1925:2). Aquests mateixos
dirigents serien presents a l'assemblea de la Comarcal del novembre del mateix any en què s'acordaria
per unanimitat ingressar a la Unió (El Diluvio, 3-12-1925:15). De totes maneres, la Comarcal del Bages
ja constà com a adherida a la Unió el juliol del 1925 en el manifest a l'opinió pública que llançà aquesta
central sindical. Juntament a la Comarcal del Bages, en el manifest aparegueren les seccions locals de
rabassaires de Sant Salvador de Guardiola i de Sant Vicenç de Castellet i els sindicats agrícoles d'aquesta
mateixa població, de Rajadell i de Fals (GENERALITAT DE CATALUNYA: Els contractes de
conreu...-.19-20').
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Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Artés, Sallent i Pont de Vilomara128.

Durant el bienni 1923-1924, però sobretot el 1923, també es dedicà una atenció especial
al Vallès Occidental, una de les àrees primàries de la Unió. S'hi feren en total dinou

actes propagandístics -setze el 1923 i tres el 1924-129. Hagueren de ser especialment

fructífers els mítings de Sabadell -per constituir la Societat Comarcal de Rabassaires de

Sabadell l'estiu d'aquell any-, el d'Ullastrell, els dos de Viladecavalls, el de Castellbisbal
i el de Sant Cugat del Vallès. Totes aquestes poblacions ingressaren a la Unió entre

1923 i 1925. Cal tenir en compte, però, que en altres poblacions de la comarca -almenys

del districte electoral de Sabadell- també hi podien haver associats rabassaires que

pertanyessin a la Societat Comarcal. En el moment de la constitució d'aquesta Comarcal

el setembre de 1923 aquesta tenia afiliats a totes les poblacions del districte: Barberà,

Cerdanyola, Ripollet, Polinyà, Palau-solità, Santa Perpètua, Sant Cugat, Sant Quirze,

Sabadell, Sentmenat i Castellar del Vallès130. El 1925, però, tant sols tenien delegació

local pròpia dins la Unió les cinc darreres131.

Pel que fa al Baix Llobregat la campanya de mítings del 1923 també significà la

128 Cal tenir molt present, però, que les quatre darreres d'aquestes poblacions no em consta que
arribessin a tenir als anys vint societat o secció local rabassaire pròpia. Probablement estarien integrades
dins la Comarcal. En la crònica del míting d'Artés de març de 1924 s'afirma que Companys parlà amb
delegats rabassaires de Manresa, Sallent, Calders, Avinyó, Cabrianes, Horta i Monistrol (El Diluvio, 5-3-
1924:22). En el míting de gener de 1924 a Sant Vicenç de Castellet hi participà una delegació de
rabassaires de Callús. En el del maig de 1924 a Viladecavalls hi participà una comissió de Mura. I en el
que se celebrà l'abril del 1928 a Navarcles hi assistí tina comissió de pagesos de Navàs.

129 De fet aquesta comarca fou la que rebé més actes de la Unió -si deixem de banda, és clar, el
Martorellenc, que en rebé 63- entre 1922 i 1930: 38.

130 La rerra,25-8-23:l; L'Avenir,1-9-2?,.

131 Barberà del Vallès havia cotitzat a la Unió de l'octubre al desembre de 1922 (La Terra, 15-4-
1923:6), però posteriorment se'n deslligà. Dins el Vallès Occidental la Unió també hagué de tenir força
simpatitzants o alguns associats a Terrassa, encara que als anys vint mai em consta que aquesta ciutat
tingués delegació local pròpia dins el sindicat rabassaire. En l'assemblea que celebrà la Unió el novembre
de 1922 hi assistí per primer cop en un acte del sindicat rabassaire un representant rabassaire de Terrassa
(El Diluvio, 28-11-1922:18). El desembre del mateix any la Unió celebrà un míting a Terrassa, i molt
sovint comissions de rabassaires d'aquesta població es desplaçaren en altres llocs per assistir a actes
propagandístics rabassaires: en el míting de Sant Vicenç de Castellet del genèric" 1924; en el de
Viladecavalls del maig de 1924 -on també hi assistí una comissió de Vacarisses-; en el de Gelida del
gener de 1925; i en el de Martorell de març de 1928. Els anys trenta sí que Terrassa tindrà secció local
rabassaire.
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consolidació de la comarca dins la Unió, tot i que es perdé Molins de Rei132. En aquest

any es constituïren les societats rabassaires de Sant Feliu, Cervelló, Esparraguera i el

Papiol. El desembre de 1922 s'havia constituït la de Sant Boi. Totes aquestes poblacions
reberen mítings de la Unió des del desembre de 1922 i al llarg del 1923. Com també en

rebé Abrera, que el 1925 constaria com a associada a la Unió. En canvi, Olesa i Begues,

tot i rebre durant el 1923 un acte propagandístic cada una d'elles, no arribaren a

constituir-se com a secció local, malgrat que podien tenir pagesos associats a aquesta

central a través de la Federació de Rabassers de Catalunya, amb seu a Martorell, que

funcionava com a federació comarcal afiliada a la Unió133.

El 1924 la Unió de Rabassaires arribà al seu màxim potencial social durant els anys vint.
En aquest any aconseguí tenir prop de 4.500 afiliats. El 1923 havia superat els 4.000 i

el 1922 havia arribat als 2.650. El 1925 tornà a baixar per sota de la ratlla dels 4.000.

I el 1927 estigué a punt de baixar la dels 3.000134. Durant el 1925 el nombre de mítings

rabassaires davallà força: només quinze. I la majoria d'aquests quinze foren molt més
de renovació de confiança -segons la definició feta pel president Riera esmentada més

amunt- que d'orientació o conquesta. Possiblement l'únic que fou de conquesta va ser el

de la Beguda Alta, el gener de 1925, ja que, sense haver-li descobert cap relació amb

la Unió fins a aquesta data, aquesta població apareixerà com a federada al sindicat

rabassaire en el manifest que aquest publicà el juliol de 1925. Les adhesions i afiliacions

detallades en aquest manifest marquen l'àmbit geogràfic fonamental per on s'implantà

la Unió durant la dècada dels vint135.

132 Molins de Rei havia cotitzat a la Unió com a secció local del setembre al novembre de 1922 (La
Tetra, 15-4-1923:6).

133 Castellví de Rosanes, per exemple, tenia pagesos afiliats a la Federació de Rabassers de Catalunya
(La Terra, 8-3-1930:3). Olesa també havia rebut un míting el 1922. Pagesos d'Olesa havien assistit
almenys a dos mítings diferents de la Unió: al de Pont de Vilomara de novembre de 1924 i al de
Martorell de març de 1928. També altres poblacions de la comarca que no estigueren adherides als anys
vint a la Unió participaren a algun míting rabassaire: la Palma i Vallirana al míting de Cervelló de febrer
de 1924 i Sant Andreu de la Barca al de Martorell del mateix mes.

134 Aquestes xifres estan deduïdes dels estats de comptes de l'entitat les fonts dels quals he detallat
més amunt. Les xifres concretes de socis del 1923, 1924, 1925 i 1927 són exactament: 4.170, 4.401,
3.985 i 3.054 respectivament.

135 Aquestes adhesions i afiliacions es poden deduir del quadre 3.2. -Societats i seccions locals de
la Unió de Rabassaires (1922-1930)-. Són totes les poblacions que no tenen cap any d'abandonament del
sindicat, excepte Argentona, Corbera de Llobregat, Polinyà del Vallès i Caldes de Montbui, que s'afiliaren
a la Unió amb posterioritat al 1925.
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Amb la recuperació de l'activitat propagandística i de conquesta territorial a partir de

1928 s'aconseguí federar la societat agrícola La Redempció d'Argentona i una secció

local de Caldes de Montbui i també es guanyaren les adhesions dels sindicats agrícoles
La Justícia de Tiana i El Progrés d'Ullastrell, a més dels sindicats o cooperatives agràries

de Corbera, Polinyà, Viladecavalls, Martorelles i Mollet136. Però el salt qualitatiu -més

que quantitatiu- important quant a l'acció propagandística i al desplegament territorial

en aquesta darrera etapa cal situar-lo el 1930 quan s'aconseguí sortir per primer cop dels
límits de la província de Barcelona i penetrar en la de Tarragona. Cinc conferències,

celebrades a les comarques del Baix Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà, certifiquen

l'expansió cap al sud de la Unió. Una expansió, però, que no serà efectiva fins al 1931,

ja que no em consta que abans de la proclamació de la II República cap entitat agrària
de les comarques tarragonines ingressés a la Unió137. Segons les ressenyes periodístiques

sobre els actes d'aquest sindicat a la província de Tarragona el 1930, la Unió fou molt

ben rebuda. En la conferència de Companys a Valls, que fou la que obrí les portes

tarragonines a aquesta central sindical, hi assistiren "representaciones y grupos de la
mayoría de pueblos de la comarca". I en el míting del primer de maig d'Aragay i Picó

a Cabra del Camp també hi hagué "nutridas representaciones de los pueblos

comarcanos"138. El Baix Penedès, l'Alt Camp i el Tarragonès seran els feus rabassaires

136 El míting que es preveié fer el maig del 1928 a Argentona fou prohibit pel govern civil (El
Diluvio, 24-5-1928). Pel que fa a la secció local de Caldes de Montbui, tot i que El Diluvio (6-5-1930:18)
afirmés que era el "sindicato agrícola de Caldas" [el que estava] "adherido a la Unión de Rabassaires",
és poc probable que aquesta adhesió es referís al Sindicat Agrícola de Caldes de Montbui, fundat el 1914
i presidit el 1930 per Francesc de P. Tomàs Sayol, vocal de la junta de l'IACSI en aquest mateix any. Si
bé és cert que dins el mateix sindicat exitia corrents favorables a la Unió, és difícil que aquests corrents
aconseguissin dominar el sindicat abans del 1931. La prova més evident és que al setembre de 1931 es
fundà un sindicat d'esquerres -el Sindicat Agrícola Rabassaire de Caldes de Montbui- parallel al sindicat
de 1914. El 1929, dins aquest sindicat agrícola existia una secció "d'obrers trilladors" dominada per una
tendència sindical i política republicana. Aquest any aquesta secció participà, per exemple, en els actes
de l'aniversari de la victòria dels republicans sobre els carlistes" (El Diluvio, 4-8-1929:13). Aquest
aniversari se celebrava cada any i sempre hi era convidat Lluís Companys per tal que hi fes un parlament.

137 Només existeix la possiblitat que la societat agrària de Cabra del Camp fos l'excepció, ja que fou
l'organitzadora de Tacte propagandista de la Unió el primer de maig de 1930. Antoni GAVALDÀ, al seu
llibre El pensament agrari de ranarcosindicalisme...:10%-W9, afirma -basant-se en un article publicat a
Acción el 23 de novembre de 1930- que "alguns pagesos de Cabra del Camp, da-vañt del perill de
desnonaments, havien intentat entrar a l'organització rabassaire", en referència a la Unió.

138 El Diluvio, 31-1-1930:13; 3-5-1930:2.
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tarragonins dels anys trenta139.

L'activitat propagandística de la Unió en la dècada dels vint es quedà sense penetrar tant
a les províncies de Girona i Lleida com a les comarques barcelonines d'Osona i el

Berguedà140. L'única presència del sindicat en aquestes zones hagué de ser a través del
periòdic La Terra141.

139 Cal indicar que la Unió, des de la seva mateixa fundació, mai deixà de pensar en la província de
Tarragona com a zona a conquerir. Ja en la primera assemblea que celebrà el sindicat -el 14 de maig de
1922 a Martorell- s'acordà "responder a entidades de otras comarcas, como Vendrell y Mataró, que al
enterarse por la prensa de la campaña que se realiza piden que se extienda allí la propaganda iniciada por
el señor Companys, acordándose hacerlo cuando las realidades de tiempo y trabajo lo permitan" (El
Diluvio, 16-5-1922:26). El gener de 1923 La Terra (30-1-1923:4) anuncià que el propagandista de la Unió
Font Mario estava explorant l'esperit dels pagesos del Baix Penedès per mirar d'estendre la campanya per
aquesta comarca. El març de l'any següent, el 1924, s'anuncià per primera vegada en ferm, tot i que no
es realitzaria, un míting al Vendrell (El Diluvio, 11-3-1924:39). El mes anterior a aquest anunci s'havia
lamentat des de La Terra (16-2-1924:2) la suspensió del periòdic republicà Natura, del Vendrell, perquè
"esperàvem que el seu concurs, en la nostra propera empresa de propaganda en el districte de Vendrell,
ens hauria sigut de molta utilitat". El 1928 també s'anuncià la possibilitat de celebrar un míting al
Vendrell. Però la suspensió de la campanya per ordre del govern civil al maig d'aquell any ens impedeix
saber si l'anunci era fonamentat o no. Per altra banda, el maig de 1924, després que la Unió fes gestions
a través de Marcel·lí Domingo per celebrar un míting a Barberà de la Conca, l'exdiputat provincial per
Montblanc Maties Guarro comunicà a la Unió que la cooperativa de Barberà havia pres l'acord de
convidar a la Unió a celebrar-hi un míting (La Terra, 3-5-1924:3 i 17-5-1924:1). Malgrat aquesta oferta,
el míting no es realitzà.

140 Al Berguedà la Unió arribaria a tenir set delegacions locals el 1933. En canvi, a Osona, sols una,
la de Prats de Lluçanès. A l'octubre de 1925 Aragay donà una conferència a Gironella, del Berguedà,
sobre el tema Educació ciutadana. Tot i que la conferència no fou organitzada per la Unió ni, en principi,
estava previst que Aragay fes propaganda rabassaire, El Diluvio (4-10-1925:14), tot anunciant la
conferència, digué que "hay entre los rabassaires [de Gironella] gran impaciència por oir al incansable
líder de la emancipación campesina". Sobre les dificultats de la penetració de la Unió a Osona als anys
trenta vegeu CASANOVAS PRAT, Josep: "L'associacionisme agrari a Osona (1903-1939). Transformació
i conflictivitat al camp osonenc contemporani" a Estudis d'Història Agrària, núm. 10, 1994.

141 L'única població d'aquestes àrees geogràfiques amb la que la Unió mantingué contactes fou amb
Llançà, de l'Alt Empordà. En aquesta població es publicava Nova Vida, des del qual, en diferents
ocasions, es defensà la Unió i el seu programa, sobretot a través dels articles dels republicans Jaume i
Pere Purcalles, els quals seran els organitzadors de la Unió de Rabassaires als anys trenta a la província
de Girona (PUJOL, Rafael i CLARA, Josep: "Acció Social Agrària de les terres gironines" a Revista de
Girona, núm. 81 i 84, 1977 i 1978).
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3.1.2.2. La Terra, portaveu de la Unió de Rabassaires.

La repressió política i sindical de la dictadura hauria pogut causar un cop mortal a la
Unió, sobretot a partir de 1926, si aquesta no hagués pogut comptar amb un altre

element propagandístic i de cohesió importantíssim; el portaveu La Terra. El redactor

en cap del periòdic el 1923-1924, Pere Esmendia, ho va dir molt clarament pocs mesos

després del cop d'estat: "Si la Unió de Rabassaires (...) fos privada d'aquest senzill
portaveu, reberia una ferida tan punyent i dolorosa que qui sap si podria sobreviure (..,).

El periòdic és, indiscutiblement, el més poderós auxiliar que té la Unió (...). Què faríem

sense ell?"142. Precisament per això, Companys, director oficial de La Terra des de la

seva fundació, tingué molta cura del fet que durant la dictadura no se suspengués per
motius polítics el periòdic. Revistes republicanes -amb les qui La Terra i la Unió

mantingueren una relació d'amistat i cordialitat importants- com La Lluita, de Rubí,

Nova Vida, de Llançà o Natura, del Vendrell sofriren llargs períodes de suspensió. La

Terra, contràriament, sols hagué de sofrir la censura. I encara que en molts números
aquesta mutilà bona part dels articles d'opinió, no s'obligà mai -ni un sol número- al

tancament del periòdic143.

La Terra, a l'igual que el míting, fou també un important i fonamental element
d'organització del sindicat rabassaire. Durant la dictadura es covertí en el més valuós

"nexe de relació entre els associats" rabassaires, segons es reconeixia des del mateix

periòdic144. Tingué, de fet, la mateixa importància que per a tots els partits i sindicats

de l'època sinificava tenir un portaveu. Importància brillantment assenyalada per Tuftón

de Lara: "todo periódico de este género se convierte, por el simple hecho de su

distribución y difusión, en un factor de carácter organizativo. Muchas veces adonde no

llegó la estructura orgánica del movimiento laboral, llegó el corresponsal del periódico

142 La Terra, 29-12-23:2. El republicà Eladi Gardo, amic personal de Companys, com a president de
la Federació Regional de Cooperatives de Catalunya, el 1927 diria unes paraules semblants a les
d'Esmendia en referència a la seva federació -la qual compartia certs postulats polítics i sindicals amb la
Unió- i el seu portaveu Acción Cooperatista: "sin periódico una organización como la Federación de
Cooperativas de Cataluña carecería de importancia y su existencia se haría casi imposible. Es el periódico
la voz, el pensamiento y casi la acción de quienes dirijan, para llegar al alma y al cerebro de los afiliados;
y del acierto de la inspiración y los dotes de los que lo confeccionen depende, que produzca todos los
efectos que por arma tan potente como es la prensa puedan lograrse el fin que se persiga. Gracias, pues,
a la existencia de A cción Cooperatista, que cumple esa finalidad y que constituye el factor relación y
propaganda que es indispensable a toda organización" (GARDO, Eladio: La cooperación catalana.
Recopilación histórica, 1898-1926, Barcelona, s.d. [1927 ?]:333).

143 Sobre la repressió contra la premsa catalana durant la dictadura vegeu el capítol "Mediatització
de la informació a Catalunya" de ROIG ROSICH, Josep M.: La Dictadura de Primo de Rivera a
Catalunya. Un assaig de repressió cultural, Barcelona, 1992.

144 La Tetra, 3-1-25:1.
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en torno al cual se forma un pequeño grupo. El periódico implica hábitos de

correspondencia, administración, regularidad de fechas y, sobre todo, la creación de una
retícula de personas en torno à esta tarea"145.

Els dos directors més influents la Unió als anys vint, Companys i Aragay, coneixien

perfectament la importància que per al progrés d'un sindicat significava un portaveu.

Ambdós eren gats vells en el periodisme de batalla, segons expressió de l'època, i

comptaven amb una veritable vocació periodística. Companys havia participat des de

1904-1905 a La Publicidad com a reporter. Entre 1912Í 1915 va arribar a dirigir aquest

diari i a ser-ne el redactor en cap. Havia fundat i havia estat redactor en cap el 1912 del

setmanari La Barricada -que, segons Torrents i Tassis, no passà del número quatre- i
del combatiu diari La Lucha a partir de 1916, fins que desaparegué el 1919. Els anys

trenta serà el fundador i director del diari La Humanitat. Durant la guerra, segons Josep

Maria Poblet, adquirí els drets en propietat de La Campana de Gràcia i va fundar el diari

Última Hora i el magazine Catalans!146. Emilio Navarro definí a Companys el 1915 com

a "ante todo, periodista". I continuava dient que "en el periodismo republicano ha

conquistado sus mejores lauros y ama su profesión, que coincide absolutamente con sus

aficiones y aptitudes"147. Companys firmà el manifest fundacional del Partit Republicà

Català el 1917 com a periodista148. Durant la dictadura de Primo de Rivera constà com
a director, almenys sobre el paper, dels periòdics republicans L'Avenir, de Sabadell, La

Lluita, de Rubí i La A cción, de Terrassa, a banda de La Terra. La inseguretat amb la

que s'havien de moure aquest tipus de publicacions durant aquell període aconsellava fer

constar com a director un polític de prestigi, com podia ser Companys, el qual tenia la

categoria i condició -sempre reconeguda en tots els medis- de diputat a Corts cessat pel

cop d'estat.

Per la seva banda, Aragay havia col.laborat assíduament en tots els periòdics republicans
radicals de Barcelona després de 1907. Va fundar a Sabadell el periòdic contrari a la

Solidaritat Catalana ¡Rebeldes!. Fundà després El Combate i va dirigir el setmanari El

Pueblo, convertitnt-lo en diari. El 1915 col·laborava a Revolución de Barcelona i a

145 TUÑON DE LARA, Manuel: El movimiento obrem en la historia de España, Madrid, 1972:151.

146 CADENA, J.M.: "El periodista combatiu: LaBanicadaiLaLucha a BARRERA, Heribert i altres:
Lluís Companys. Trajectòria d'un president, Barcelona, 1991; POBLET, Josep M.: Vida i mort de Lluís
Companys, Barcelona, 1976:17; TORRENT, Joan i TASIS, Rafael: Història de la premsa catalana,
Barcelona, 1966:534.

147 NAVARRO, Emilio: Historia criiica...:2Q9.

148 PÉREZ BASTARDAS, Alfred: Els republicans nacionalistes i el catalanisme polític: Albert
Bastardes i Sampere (1871-1944), Barcelona, 1987:306 (I vol).
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Sabadell Federal149. Aragay fou el redactor en cap i, a la práctica, director i redactor de

tots els articles no signats -que no eren pocs- de La Terra des de la mort de Pere

Esmendia el setembre de 1924 fins almenys al 1931150.

La idea de publicar La Terra com a portaveu de la Unió de Rabassaires fou anterior

àdhuc a la mateixa constitució legal del sindicat. La revista hauria d'arrodonir la tasca

propagandística que tan cuidadosament dirigia Companys i en la qual en principi
comptava amb la beneficiosa ajuda dels periòdics republicans comarcals L'Avenir per

al districte de Sabadell; La Lluita de Rubí i La Acción de Terrassa per al districte

d'aquesta ciutat; El Fructidor per al de Vilafranca; i Democràcia per al de Vilanova151.

A part d'aquests, Companys aconseguí que el prestigiós diari republicà El Diluvio de
Barcelona -amb el qual tenia molt bones relacions- es fes ressò de gairebé tots els

mítings i assemblees que celebrà la Unió als anys vint152. Però el concurs d'aquests

periòdics, en els quals Companys es va recolzar abans d'aparèixer La Terra, hauria estat

insuficient. Molt més eficaç havia de ser comptar amb un portaveu propi. Per això en
la primera assemblea pre-constituent de la Unió del 14 de maig de 1922 ja "[se] habló

de la conveniencia de editar una publicación agraria que fuese órgano de la Unión"153.

La idea es recollí immediatament i, en la següent assemblea del 3 de juny, s'aprovaren

149 NAVARRO, Emilio: Historia crítica...:l50.

150 En moltes ocasions Aragay era esmentat als diaris dels anys vint com al director de La Terra, tal
com féu El Diluvio el 16-4-1930:13.

151 La premsa comarcal republicana col·laborà en les tasques d'expandiment territorial de la Unió. En
donar La Terra la notícia de la suspensió del periòdic Natura del Vendrell el 1924 es lamentà de la
següent manera: "esperàvem que el seu concurs, en la nostra propera empresa de propaganda en el
districte de Vendrell, ens hauria sigut de molta utilitat" (La Terra, 16-2-24:2).

152 En general, la Unió de Rabassaires fou ben tractada des de la premsa republicana de l'època, la
qual publicava, se suposa que per mediació de Companys, les notícies o manifestos que la Unió demanava
que es publiqués. En el congrés d'aquest sindicat rabassaire del sis de gener de 1924 s'aprovà agrair "el
concurs i col·laboració amb què la premsa catalana ens ha ajudat en la feina de propaganda, contribuint
així a l'èxit de l'Assemblea. Infinitat de setmanaris i revistes dels pobles han convidat als seus llegidors
a l'acte, essent de remarcar particularment l'interès dels volguts confrares Fructidor, de Vilafranca;
L'Avenir, de Sabadell; Democràcia, de Vilanova; La Acción, de Terassa; La Lluita, de Rubí; Natura, del
Vendrell i molts d'altres d'aquesta província i de les de Tarragona i Girona. Els diaris de Barcelona, llevat
de La Vanguardia i La Veu de Catalunya, també han publicat extenses ressenyes, molt particularment El
Diluvio" (La Terra, 12-1-1924:2-3). Fins i tot la premsa republicana de Madrid tingué en compte a la
Unió. En La Terra del 29-3-1924:2, amb motiu del viatge que uns comisionats de la Unió havien de fer
a Madrid, es diu que la Unió intentarà utilitzar la premsa de Madrid per pressionar al govern comptant
amb que "el Sr. Companys imposarà sa influència, que és molta, entre el periodisme madrileny (...). La
cooperació de la premsa de Madrid pot ésser d'una utilitat insospitada per la Unió de Rabassaires".
Després del viatge, La Terra (5-4-24:2) donava la notícia que tots els diaris liberals madrilenys parlaren
"amb encomi i respecte de la nostra organització". El 1928 Aragay també reconegué que "en Madrid hay
periódicos que nos prestan su solidaridad" (El Fructidor, 24-3-1928).

153 El Diluvio, 16-5-1922:26.
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els estatuts -elaborats per Duran i Cañameras- de la publicació. Companys admeté

encarregar-se dels treballs d'organització de la revista i es constituí una societat anònima

editora. En l'assemblea del 18 de juny es nomenà un consell de redacció interí presidit

per Francesc Riera i es confià la gerència a Companys154. Finalment, en l'assemblea ja

constituent del 6 d'agost s'anuncià que s'havia cobert tota l'emissió d'accions per a la

publicació de La Terra. Aquesta aparegué per primer cop a la llum pública el 15

d'octubre d'aquell any155.

La Terra arribà a ser una prolongació de la Unió. Allí on geogràficament no arribà el

sindicat hi arribà La Terra. I si bé el tiratge d'aquesta era inferior al del nombre de socis

del sindicat, als anys vint la revista aconseguí abastar poblacions i comarques que el

sindicat no pogué atènyer. La presència de La Terra en aquestes poblacions hagué de

ser un element molt valuós per a la posterior expansió de la Unió als anys trenta.

D'alguna manera, en aquestes poblacions no conquerides inicialment pel sindicat -

sobretot de les comarques de fora la província de Barcelona-, La Terra sembrà la llavor,

el fruit de la qual recolliria la Unió als anys trenta.

154 El Consell de redacció quedà finalment constituït per Riera com a president, [?] Font com a
vice-president, el mateix Duran com a secretari i Joan Bonastre, Josep Ricart i Aragay com a vocals.
Aquest consell, però -segons Duran i Cañameras al seu Dietarí:703-, no s'arribà a reunir mai.

155 Entre el primer número i el número quinze (15-6-1923) fou quinzenari. Sortia els dies 15 i 30 de
mes. Excepcionalment, als mesos de novembre de 1922 i del febrer de 1923 només aparegué el número
del dia 15. Tenia un format de 26'5 X 20 centímetres, molt semblant al de les revistes agrícoles del
moment com Agricultura o la Revista de l'IACSl. Tenia 14 pàgines. El subtítol era: Revista Popular
Agrària. Portaveu de la Unió de Rabassaires de Catalunya. A partir del número setze (15-7-1923)
s'introduïren una sèrie de canvis, la major part dels quals es mantingueren almenys fins al 1931. El format
passà a ser de 42'5 X 30. El nombre pàgines es reduïren a quatre. I el preu, per tant, també baixà: de vint-
i-cinc cèntims que costava un exemplar de la primera etapa es passà a quinze cèntims. La periodicitat
passà a ser setmanal. Sortia cada dissabte i ho féu ininterrompudament almenys fins al gener de 1930.
En el subtítol s'eliminà la part que deia Revista Popular Agrària. A partir del número de 8-3-1930
s'introduí una altra modificació en el subtítol: l'expressió Portaveu de la Unió de Rabassaires de Catalunya
es canvià per Portaveu dels treballadors del camp de Catalunya.
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Mapa 3.1. Poblacions on es rebia La Terra enire 1922 i 1925156

Província de Barcelona

Masquefa ANO
Piera ANO
S.Jaume Sesoliveres (Piera) ANO
Sa.Margarida de Montbui ANO
Vallbona ANO
Almúnia de Castellví APE
Avinyonet del Penedès APE
Beguda Alta (S.Llorenç H) APE
Can Batista(Subirats) APE
Castellví de la Marca APE
Cuscuna(Torrelles) APE
Monjos, els (Sa. Marg i Monjos)APE
Fontrubí APE
Gelida APE
Lavern(Subirats) APE
Pacs APE
S.Cugat Sesgarrigues APE
S.Joan de Mediona APE
S.Llorenç d'Hortons APE
S.Martí Sarroca APE
S.Pau d'Ordal (Subirats) APE
S, Quin tí de Mediona APE
s, Sadurní APE
Subirats APE
Torre-ramona (Sfubirats) APE
Torrelavit APE
Torrelles APE
Vilafranca APE
Vilobí del Penedès APE

103 Artés
213 Castellgalí'
96 Fals (Fonollosa)
83 Horta d'Avinyó (Avinyó)
101 Manresa
:1-06 Pont de Vilomara
?.14 Rajadell
97 S.Joan de Vilatorrada
97 S.Marti de T. (S. Joan Vilator.)
215 S. Salvador de Guardiola
205 S.Vicenç de Castellet
101 Viladordis (Manresa)
174 Badalona
309 Barcelona
174 canyet (Badalona)
305 L'Hospitalet del Llobregat
307 S.Just Desvern
176 Sa.Coloma de Gramanet
250 Abrera
294 Begues
291 Cervelló
210 Esparraguera
285 Martorell
289 Molins de Rei
288 Papiol, el
298 Prat de Llobgregat, el
299 S.Boi de Llobregat
300 S.Climent de Llobregat
251 S.Esteve Sesrovires
308 S.Feliu de Llobregat
293 Vallirana
278 canyelles
273 Castellet i (La Gornal)

. 274 Olesa de Bonesvalls
273 S.Marçal (Castellet i la G.)
277 S.Pere de Ribes
276 Sitges
273 Torrelletes (Castellet i la G
276 Valloaroa (sitges)
275 Vilanova i la Geltrú

171
145
142

Alella
Arenys de Munt
Canet

135 Malgrat

BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
.BAG
BAG
BAG
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
BLL
GAF
GAE
GAF
GAF
GAF
GAF

.)GAF
GAF
GAF

167
168
173
43
193
191
199
198
196
197
181
192
190
Z 01
ZOO
114
158
179
182
170
178
169
159

21
80
26
119
56
41

101
97
108
46
200

61
228
227

Masnou, Kl
Teià
Tiana
Vic
Barberà del Vallès
Castellar
Castellbisbal
Rubi
S.Cugat del Vallès
S.Quirze del Vallès
Sa. Perpètua de Mogoda
Sabadell
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Caldes de Montbui
Granollers
Martorelles
Mollet
Montornès
S.Fost de Capcentelles
Vallromanes
Vilanova de la Roca

Província cíe Tarjrac/ona

Pont d'Armentera
Riba, La
Valls
Pratdip
Juncosa, La (Montmell)
Les Gunyoles (Secuita)

Província de Girona

Llançà
Llers
Vilajuïga
Tortellà
Celrà

Província cíe JDleicía

Montcortíê s
Castellserà
Fuliola, La

226 Tarros, el (Tornabous)
226 Tornabous

MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
OSO
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR

ACA
ACA
ACA
BCA
BPE
TAR

AEM
AEM
AEM
GKX.
GIR

PSO
URG
URG
URG
URG

Campassols
Olima d'Uraell

EI quadre s'ha elaborat a partir de les informacions de la mateixa La Terra, fonamentalment de la secció titulada El correu setmanal, la qual donava noms de

poblacions en què arribava d periòdic. Però també slia inclòs poblacions que s'han localitzat en d'altres seccions a través de les quals es pot deduir que rebien el periòdic (secció
Correspondència i Consultori Jurídic). Cal tenir en compte que no s'ha conservat la col·lecció completa de La Terra i per altra banda cap de les seccions esmentades d'on s'ha
extret la informació eren sistemàtiques i no apareixien cada número. Per tant, el quadre i el mapa corresponent són probablement incomplets. Per exemple, és bastant estrany
que Viladecavalls no aparegui al quadre quan, almenys el 1925, tenia una secció o societat local adherida a la Unió de Rabassaires. S'ha pres el període 1922-1925 perquè entre
1926 i 1929 no es conserva cap exemplar de la revista.
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Malgrat la important difusió geogràfica, cal tenir present que La Terra tenia un tiratge

que no anava més enllà dels 1.000 exemplars. Quan el redactor en cap del periòdic el

1923-24, Pere Esmendia, el gener de 1924, llançà la proposta de fer obligatòria la

recepció de La Terra per part de tots els associats de la Unió, argumentà que la revista

tenia un tiratge molt curt: "els que llegeixen La Terra són els únics convençuts de cada

poble. Són aquesta selecció de 10 ó 12 homes abnegats". Esmendia afirmà que un poble

amb 100 socis rabassaires solia comprar uns dotze o quinze exemplars com a molt157.

Segons aquestes xifres, si la Unió tenia el 1924 4.400 associats, el periòdic es venia com

a màxim a uns 600 afiliats158. La notícia, diverses vegades publicada, que es repartien

gratuïtament exemplars endarrerits de La Terra a qui ho sol·licités per tal de dipositar-los

en llocs públics com cafès o barberies per fer propaganda dels ideals de la Unió,

demostra que solien sobrar bastants exemplars de cada número159. Per altra banda, en

l'intent d'arribar a on no arribava la Unió, La Terra oferí un servei exclusiu per als

subscriptors que no era extensiu a tots els associats del sindicat: un consultori jurídic.

El servei l'oferí des del novembre de 1922, en un moment en què la Unió com a tal

encara no el prestava, amb la qual cosa es pot dir que sindicat i portaveu s'intercanviaren

papers. Probablement, però, no fou més que una estratagema ben legítima per aconseguir

nous lectors.

En el relatiu baix tiratge del periòdic, hi degué influir el fet que La Terra, en general,

visqué bastant allunyada de la realitat local sindical i agrària més pròxima a la pagesia.

La Terra va ser administrada i redactada sempre des de Barcelona sense disposar d'una

bona xarxa de corresponsals locals o comarcals160. Com a conseqüència, estigué força

157 La Terra, 19-1-24:3. Esmendia proposava que La Terra arribés de franc a cada soci a canvi
d'augmentar un xic la quota d'associat. Afirmà que els anuncis eren imprescindibles per mantenir
econòmicament la revista. La proposta d'Esmendia fou rebutjada per falta d'unanimitat en l'assemblea del
sindicat del 27 d'abril de 1924 (La Terra, 3-5-1924:3). Aquesta proposta es faria efectiva als anys trenta.

158 El nombre d'exemplars que conec que arribaven a dues poblacions diferents confirmen aquestes
xifres. A Masquefa arribaven entre 14 i 15 exemplars setmanals el 1924 pel que es dedueix del deute que
tenia aquesta població amb la redacció (La remj,16-8-24:3). I a Teià el 1923 hi arribaven 7 exemplars,
quan la societat local adherida a la Unió tenia 73 socis (La Terra, 15-6-1923:11).

159 La Terra, 20-10-1923; 17-11-1923:3.

160 Els diferents redactors en cap que tingué als anys vint sempre visqueren a Barcelona. Foren Ernest
Ventós i Duran i Cañameras fins al juny de 1923 (La Terra, 15-6-1923:3) -tot i que Duran i Cañameras
afirma al seu Dietari:703 que en realitat, a la pràctica, el primer redactor en cap fou ell exclusivament-;
Pere Esmendia, del juny de 1923 fins al setembre de 1924; i Aragay, a partir d'aquest moment i ja fins
el 1930. Dels quatre redactors, Pere Esmendia fou el que tingué una vinculació més directa amb la
pagesia mentre fou redactor, ja que els caps de setmana els passava a la masia dels seus pares -que eren
pagesos- a Rubí. Ell mateix havia estat pagès. Fins al número 73 (16-8-1924), La Terra tingué la Redacció
i Administració al carrer Calders, 12, ler, de Barcelona. A partir de l'octubre de 1924 tingué
l'Administració al carrer Escudillers, 53 -casa on Aragay regentava una sastreria- i mantingué la Redacció



232

desconnectada del sindicalisme de base rabassaire que es covia a les comarques amb

afiliació de la Unió. No li arribaren, o no les buscà, les informacions sobre les

actuacions concretes de les societats rabassaires ni, per exemple, sobre la problemàtica

concreta -de casos concrets, valgui la redundància- al voltant de les relacions

contractuals entre pagesos i propietaris. La Tetra pràcticament no parlà mai de

desnonaments reals, específics, ni dels judicis que se seguien sobre aquests. Per altra

banda, sobre la greu crisi del vi, que afectava la gran majoria d'associats de la Unió, el

portaveu rabassaire més aviat la ignorà. Només es donaren notícies breus o se'n parlà

mínimament en 30 números dels 91 que s'han conservat d'entre 1922 i 1930161, quan en

la resta de revistes agràries publicades a les comarques rabassaires en cap número -o

només molt excepcionalment- es deixà de parlar d'aquesta qüestió, si no s'hi dedicaven

seccions o monogràfics sencers.

Més que un periòdic que informés de la realitat agrària i sindical local i comarcal, La

Terra dels anys vint, en conjunt, fou un periòdic de caràcter bàsicament doctrinari -"una

fulla de lluita i de difusió de doctrina", tal com els mateixos redactors la definien-162, on

els articles d'opinió, signants o no, portaren el pes principal del periòdic. No va ser mai

una revista agrària més, que tractés especialment temàtiques agronòmiques o comercials

agràries, com les que hi havia a l'època. Aquest aspecte sí que el deixà clar en l'article

de salutació, en la primera pàgina del primer número: "Per a fer una revista d'ensenyança

agrària, de difusió de moderns sistemes de cultiu, no ens haguéssim cregut en l'obligació

al carrer Calders. A partir del març de 1930 mudà la Redacció i Administració al carrer Joanqueres, 8,
domicili en aquell moment de la secretaria general de la Unió (La Terra, 3-1-1931:2) i probablement
també domicili particular d'Aragay -almenys fins al 1925 ho fou segons La Terra, 2-5-1925:1-.

161 En la col·lecció de La Terra que es conserva a l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, que
he pogut completar amb un número conservat al Museu Vicenç Ros, de Martorell -el núm. 9 (15-3-1923),
manquen els següents números entre els anys 1922 i 1930: núm. 39 (22-12-1923) de l'any 1923; núms.
46 (9-2-1924), 50 (8-3-1924), 51 (15-3-1924), 56 (19-4-1924), 70 (26-7-1924), 71 (2-8-1924), del 74 (23-
8-1924) al 81 (11-10-1924), 84 (1-11-1924), 85 (8-11-1924) i 91 (20-12-1924) de l'any 1924; del núm.
96 (24-1-1925) al 102 (7-3-1925), 107 (11-4-1925), 109 (25-4-1925), del 113 (23-5-1925) al 116 (13-6-
1925), del 119 (4-6-1925) al 138 (14-11-1925), del 140 (28-11-1925) al 144 (26-12-1925) de l'any 1925;
de l'any 1926 al 1929 manquen tots els números; del 1930 manquen tots excepte els núm. 361 (8-3-1930),
379 (12-7-1930) i 390 (27-9-1930). Del 1929 vaig poder consultar la fotocòpia d'una portada del número
corresponent al 10-8-1929 gràcies a la generositat de Ferran Balanza, de Martorell. I del 1930, a part dels
tres números esmentats, conec els sumaris, que s'anaven publicant a El Diluvio -normalment el mateix
dia en què apareixia el setmanari-, dels números corresponents als dies 22 i 29 de març, 5 i 26 d'abril,
10, 17 i 24 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny, 19 i 26 de juliol, 2 d'agost, 6 de setembre, 4 d'octubre i 7
de desembre. En tot cas, ni els números corresponents a aquests sumaris ni al de la portada del 1929 els
he compatbilitzat dins els 91 números de La Terra que he dit que s'han conservat. Tots els comentaris
i informació que he donat i donaré en aquest apartat sobre La Terra l'he basat en els susdits 91 números.

162 La Terra, 15-7-1923:2. Aquesta fou la definició que se li volgué donar quan es convertí
definitivament en setmanari a partir d'aquest mateix número.
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d'aparèixer, ja n'hi han"163. I si bé s'especificava en el mateix article que "l'interès

primordial de La Tena serà l'estudi de la qüestió social agrària i la defensa de les

reivindicacions del cultivador", la perspectiva amb què s'estudià aquesta qüestió es
caractertitzà per ser gairebé sempre general, que no tenia perquè ser defectuosa o falsa,

però sens dubte era incompleta si no s'oferia o s'acompanyava també d'una perspectiva

més local.

Certament, les informacions -de tota mena- sobre poblacions o societats locals adherides

a la Unió foren ben escadusseres. Aquestes pràcticament només foren noticiables quan

s'havia de ressenyar algun míting de la Unió dins les seves campanyes pels diferents

districtes rabassaires. Fóra d'això, en comptadíssimes ocasions -en concret, n'he comptat

quatre- se seguí des del setmanari algun assumpte local de cert interès amb una mica de

deteniment. I en tot cas foren assumptes que es pogueren seguir pràcticament també des

de la premsa diària de Barcelona per la trascendencia política que tingueren: el conflicte

de la comissió mixta de propietaris-rabassaires de Sant Sadurní, que va durar alguns
mesos del 1923; les detencions i empresonaments de dirigents rabassaires locals de

Cervelló i Martorelles després del cop d'estat de Primo de Rivera; el conflictiu canvi de

direcció del Centre d'Obrers Agricultors de Sant Pere de Ribes el 1924 -i que suposà la

baixa d'aquest Centre dins les files de la Unió-; i les acusacions per corrupció de
l'alcalde i secretari de l'ajuntament de Sant Martí Sarroca també el 1924. Les xifres

sobre notícies concretes locals per comarques, incloent aquests conflictes citats,

aparegudes en els 91 números de La Terra d'entre 1922 i 1930 que s'han conservat,

corraboren la poca perspectiva local del periòdic. Les comarques rabassaires -amb

implantació de la Unió- de les que s'oferiren més notícies foren el Baix Llobregat i l'Alt

Penedès amb tan sols trenta-dues cada una164. Martorell fou la població que va rebre

més atenció des de La Terra amb només 9 notícies, si deixem de banda els quatre

conflictes esmentats que reberen una atenció especial. Dels 91 números consultats, en

163 La Terra, 15-10-1922:1.

164 Cervelló sol, amb el conflicte de les detencions, ja va rebre dotze notícies, Sant Sadurní onze i
Sant Martí Sarroca vuit. En la resta de comarques el nombre de notícies fou el següent: sis de l'Anoia;
vuit del Bages; nou del Barcelonès; tretze del Garraf, vuit de les quals eren de Sant Pere de Ribes; quinze
del Maresme; vint del Vallès Occidental i vint-i-tres del Vallès Oriental, setze de les quals eren sobre
Martorelles. S'han tinguí en compte totes aquelles notícies relacionades amb la població o amb la societat
rabassaire local de què La Terra n'havia fet esment, encara que no tinguessin res a veure amb la Unió,
el camp o el sindicalisme. No s'ha inclòs, però, les notícies relacionades amb la propaganda oral de la
Unió, ni les notícies que venien donades a través de cartes enviades des dels pobles com la secció de
correspondència o del Consultori jurídic. A banda de les comarques rabassaires on estava implantada la
Unió, La Terra publicà també poques notícies locals: cinc de Llançà, de la comarca de l'Alt Empordà;
una de la Fuliola, de l'Urgell; una del Vendrell, del Baix Penedès; una de Mora d'Ebre, de la Ribera
d'Ebre; i una sobre el Tarros, de l'Urgell. D'aquestes poblacions, només Mora d'Ebre i el Vendrell no em
consta que rebessin La Terra.
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18 no es féu cap esment de cap població rabassaire165.

Tampoc els suscriptors o corresponsals col·laboraren a trencar el divorci entre la
redacció i la realitat local. La Terra estava oberta a la publicació de cartes dels lectors

i a ella hi dedicà la secció de Cartes dels pobles. No obstant això, en els 91 números

sols es publicaren 108 cartes firmades des de pobles. Baluarts sindicals rabassaires com

Martorell i Sant Sadurní -tal vegada els més importants de la Unió- no escriviren mai

cap carta en aquesta secció. De totes les poblacions del Baix Llobregat només se'n
publicaren quatre. Les poblacions que destacaren en aquesta secció foren Montornès

(22), Ullastrell (11), Teià (10) i Santa Coloma de Gramanet (9). Aquestes quatre

poblacions plegades gairebé arribaren a la meitat de totes les cartes provinents dels
pobles que publicà La Terra fins al 1930.

I tampoc els principals dirigents pagesos de la Unió que vivien a comarques foren gaire

afeccionats a escriure articles d'opinió a La Terra16*. El president Francesc Riera sols
firmà tres articles entre 1922 i 1930. D'aquests dirigents destacà Josep Ricart, de Sant

Pere de Ribes, vice-president de la Unió entre 1922 i 1924, amb 21 articles i Astre

Janer, de Sabadell, primer secretari de la Unió, amb 14 articles. Ricart era també

col·laborador assidu de Democràcia, de Vilanova i la Geltrú. A part d'aquests dos i de
Riera, tan sols escriviren vuit delegats locals rabassaires més, sis d'ells amb un sol

article: Salvador Raventós, de Gunyoles d'Avinyonet (4), Josep Font, de Sant Martí

Sarroca (2), Pau Baques, de Sant Pau d'Ordal (1), Pere Carol, de Sant Boi de Llobregat

(1), Eusebi Daniel, de Pacs (1), Jaume Miró, de Sabadell (1), Joan Tetas, de Sant Jaume

Sesoliveres (1), i Martí Torrents, de Vilanova i la Geltrú (I)167. Ni Martrat, ni Josep

Raventós, ni Bonastre, ni Buil ni Pere Aguilera -tots ells propagandistes orals de la

Unió- firmaren mai cap article a La Terra -almenys en els 91 números conservats

corresponents als anys vint i 193O-168. Per contra, els sis directius que tingué la Unió en

165 Convé insistir en què per deduir aquestes xifres no he tingut en compte les ressenyes sobre els
mítings i conferències que celebrava la Unió. I en canvi, sens dubte, aquestes ressenyes foren la millor
font d'informació local que oferí La Terra. Per tant, cal tenir present que la majoria d'informacions locals
que oferí La Terra indirectament i que he intentat aprofitar al màxim per a aquest estudi no estan
comptabilitzades dins les xifres sobre notícies concretes locals que he acabat d'oferir.

166 Vegeu l'apèndix 10 titulat A rticulistes de La Terra (1922-1930). Nombre d'articles per etapes del
periòdic.. <"• r

167 Vegeu les ressenyes biogràfiques de Raventós, Font, Baques, Carol, Daniel i Torrents a l'apèndix
9. No he tingut en compte per elaborar aquesta llista les cartes publicades a la secció Cartes dels pobles,
que no pretenien ser exactament articles d'opinió, encara que a voltes tinguessin molta càrrega d'opinió.
Tampoc he comptat les poesies. Pere Esmendia i Salvador Raventós en publicaren moltes a La Terra.

168 Aguilera sí que ho féu a La Lluita, de Rubí, i a Acción, de Terrassa.
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aquesta dècada residents a Barcelona -i que no eren pagesos- firmaren entre tots ells 153

articles: Aragay (76), Duran (31), Companys (15), Ventós (15), Esmendia (9) i Estartús
(7). Sens dubte el pes urbà es deixà sentir molt en la revista.

Aquest pes encara fou més accentuat, si cabia, el 1930, quan pràcticament La Terra

deixà de parlar del camp i es concentrà en la lluita política que es covia a la ciutat per

aconseguir instaurar la República. El 8 de març de 1930, en encetar el periòdic una nova

etapa, amb canvi de subtítol i l'adquisició de nous col·laboradors, s'expressà
explícitament la voluntat de ser un periòdic urbà -o també urbà-: tot i ser "portaveu dels

cultivadors del camp, [La Terra] ve a palesar el seu desig d'arribar al cor de la ciutat

vital, per a fondre en ell els seus batecs (...). La pagesia catalana ve a fer acte de
presència entre llurs germans [de la ciutat] a l'hora del dreçament civil". És molt

possible que en aquells moments La Terra acabés sent més comprada i llegida a

Barcelona que a les comarques rabassaires.

Malgrat tot, La Terra no deixà de seguir mai molt de prop les actuacions sindicals,

propagandístiques i d'organització de la direcció i del comitè central de la Unió. A part,

no convé oblidar el paper destacat que exercí en el vessant doctrinari sindical i polític,

el qual sempre fou la base -i no se n'amagà mai- del periòdic. En el fons, aquestes dues
qüestions, seguiment de l'actuació de la cúpula directiva del sindicat i desplegament

doctrinari, a les quals s'ha d'afegir el fet que la revista es convertís en un factor de

caràcter organitzatiu pel simple objecte de la seva distribució i difusió, es mostraren

suficients per tal que La Terra exercís el paper de cohesionador de la Unió i de nexe de

tots els seus associats. Paper que se li exigí i sabé complir eficaçment fins en els

moments de més perill per a la subsistència del sindicat.
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3.2. La terra per al qui la treballa o l'obsessió per a una
llei de contractes de conreu.

L'aspiració cabdal de la Unió de Rabassaiers al llarg dels anys vint fou la d'aconseguir

una llei de reforma agrària o, com a mínim, unes modificacions en la legislació vigent
que milloressin les condicions laborals i contractuals de tots els cultivadors de la terra.

No era una aspiració nova en el moviment sindical pagès català. Almenys des del segle

XIX, les reivindicacions rabassaires apel·laven fonamentalment a la necessitat de canvis

legislatius en el règim de propietat i contractació.

Durant tot el primer terç del segle XX hi hagué una assumpció molt generalitzada del

fet que la qüestió rabassaire era un problema fonamentalment jurídic, que es podria

resoldre a través de la legislació. Companys diria: "la solución del problema està pues

en el Código, se ha de canalizar des de la Gaceta con mano enèrgica y viril". I el seu

correligionari Ernest Ventós afegiria que el problema rabassaire no és "sinó un problema

de solución jurídica en manos del poder gobernante, el actual o qualquier otro"1. Era una

concepció del problema que compartia gairebé plenament tot el republicanisme, el qual
mai perdé una visió esperançadora de les possibilitats legisladores dels poders públics.

Precisament un dels polítics republicans que es considera que va col·laborar més

decisivament a col.locar la primera pedra de la Unió, Francesc Layret -probablement el

principal mestre i orientador de Lluís Companys fins al seu traspàs el 1920-, tingué una

fe cega en el poder de la llei, malgrat el radicalisme polític i sindical que abraçà en els

darrers anys de la seva vida. Pere Coromines escrigué un article a La Campana de

Gràcia el 1929 titulat "Francesc Layret, home de lleis", en què afirmava que

"Gumersindo de Azcárate i Francisco Giner de los Ríos li havien emmotllat el

pensament en la seva escola jurídica. Tots els problemes socials trobaven la seva
fórmula en el concepte i en l'acció de l'Estat. Res no era impossible en religió, en

sobirania, en organització social si podia entrar en la forma limitada d'una llei"2. Serà

el mateix legalisme que traspuà per tot arreu la Unió al llarg de la seva història i que

s'emmotllà perfectament al reformisme social que, malgrat tot, governà bona part de les

opcions polítiques i sindicals de l'Espanya del primer terç del segle XX. Cert que dins

la primera Unió, com en el mateix Layret, existí un fort component de republicanisme

obrerista que tenia sobrats motius de desconfiança en el règim de la Restauració -i més
després de l'experiència del trienni bolxevic i de la duríssima repressió del 1920-1921-.

Era una desconfiança molt pròxima a l'aprensió anarquista i anarcosindicalista cap a

1 El Diluvio, 2-5-1928:21; 27-4-1927:14.

2 La Campana de Gràcia, 30-10-1929.
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aquest règim i cap a la viabilitat política per aconseguir lleis favorables. Fou, de fet, una

dosi de desconfiança que no desaparegué mai dins la Unió, ni en temps de la II

República, sostinguda pels sectors més radicals del sindicat. Però els reformistes i
legalistes s'acabaren imposant dins aquesta organització rabassaire, encara que no sense

problemes. La tradició de lluita reformista rabassaire per modificar la legislació era ja

quasi centenària el 1922. I d'alguna manera el legalisme de la Unió i de Layret estava

molt relacionat amb l'intervencionisme estatal per a la correcció de desigualtats socials
i la protecció dels treballadors que reclamaven els republicans "socialistes" en la seva

polèmica amb el republicans "individualistes" a mitjan segle XIX3.

En la tradició de lluita rabassaire legalista pesaven aspectes molt pròxims a la vida
rutinària i diària del pagès. Aquest sabia que si només un jutge, esgrimint lleis i drets,

el podia expulsar de la terra on treballava, només canviant aquestes lleis podia

aconseguir l'anhelada estabilitat sobre aquesta terra. Josep Pla, amb el seu estil propi,

en ple conflicte rabassaire als anys trenta ho descriuria així: "el pagès del Penedès és

essencialment legalista, És un pagès que fa capítols matrimonials per dos matalassos,

tres flassades i un llit. És un pagès que creu en l'autoritat constituïda i sent una

admiració barrejada de pànic davant dels advocats, actuaris i procuradors (,..). Quan el

parcer sap que té darrera una llei en què estintolar-se, creix instantàniament"4. D'alguna
manera era el que el 1927, Marcel·lí Domingo, des d'una visió més pròxima a la Unió,

resumiria dient: "si hay alguna clase social que necesite la legalidad como único refugio

es la clase que yo represento en estos momentos, la clase del pueblo"5.

Però no només l'arrel jurídica del problema o la tradició sindical rabassaire tutelada peí

republicanisme van col·laborar a l'adopció d'una línia reformista legalista per part de la

Unió de Rabassaires. El posicionament sindical d'aquesta central cal emmarcar-lo dins

el domini sindical que a nivell d'Espanya i d'Europa exercí el reformisme agrari durant

els anys deu i vint de l'actual centúria. El triomf de la revolució bolxevic a Rússia i la

consegüent confiscació i el repartiment de terres dels grans propietaris, de l'Església i

de l'Estat incidiren en el sorgiment i enrobustiment de forts moviments sindicals agraris

arreu d'Europa que exigien una reestructuració de la propietat. Fos per la por al
bolxévisme o per la fortalesa d'aquests moviments, o per ambdues coses alhora, fins a

tretze països europeus endegaren reformes agràries entre 1918 i 1922: Alemanya,

3 GABRIEL, Pere:" Socialisme, lliurepensament i cientifisme" a vol V Història de la Cultura Catalana,
Barcelona, 1994:158.

4 PLA, Josep: Cròniques parlamentàries (1933-1934)...:37.

5 El Fructidor, 26-11-1927.
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Àustria, Bulgària, Estonia, Finlàndia, Serbia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia,

Romania i Txecoslovàquia6. Segons Paloma Biglino, aquestes reformes "en general,

fueron llevadas a cabo para hacer frente a la excesiva concentración de la propiedad y

a los problemas derivados de ella: baja productividad, pobreza de la población

campesina y excesivo poder político de los terratenientes que en algunos casos

coincidían con minorías dominantes extranjeras. El método seguido por las mismas para

poner remedio a la situación existente fue sobre todo la parcelación. Con ésta,

acompañada en algunos casos por la intención de fomentar el cooperativismo, se procuró

crear una pequeña burguesía rural que sirviese de dique a la propaganda bolchevique y

mantuviese alejado el peligro revolucionario. Sólo en los países donde los socialistas

detentaron o influyeron directamente en el poder (Austria, Hungría y Alemania), la

reforma agraria siguió un rumbo distinto: su principal objetivo fue favorecer el desarrollo

de las pequeñas explotaciones, sin procurar la parcelación de las grandes propiedades"7.

L'impacte que produïren al conjunt d'Espanya aquestes refomes no fou lleu. La major

part de les revistes sindicals agrícoles del moment en parlaren. A Catalunya, per

exemple, mentre el portaveu de l'IACSI criticà les "reformas agrarias llevadas a cabo

en diferentes países, afirmando que en ellas sólo hemos aprendido que no han dado los

resultados que se esperaban"8, el portaveu de la Unió de Rabassaires, a banda de

múltiples referències, dedicà almenys quatre articles a elogiar aquestes reformes9. Quasi

totes les posicions polítiques i sindicals, inclosa la de la Unió, que reclamaven la

necessitat d'una reforma agrària a Espanya als anys vint recordaven repetidament

l'exemple d'aquells tretze països europeus que s'havien atrevit a tirar endavanat una

reforma sota paràmetres reformistes. La bona predisposició a que demostraren tots els

governs espanyols que se succeïren al llarg dels anys vint per estudiar possibles reformes

agràries -per tímides que fossin-. estigué en part condicionada per aquelles tretze

reformes europees.

Però a banda del context internacional, Espanya també comptava amb factors interns

favorables a la reforma. Des de finals del segle XIX el pes del discurs del

6 BIGLINO, Paloma: El socialismo español...:216; CASTRO, Cristóbal de: Al servicio de los
campesinos. Hombres sin tierra. Tierra sin hombres. La nueva política agraria, Madrid, 1931; DÍAZ DEL
MORAL, Juan: Las Reformas Agrarias Europeas de la Posguerra, 1918-1929, Madrid, 1967.

7 BIGLINO, Paloma: El socialismo español...-.219-220.

SRIACSI, ootubre/novembre de 1929.

9 "Resultados de la reforma agraria en Rumania" a La Terra, 15-6-1923:9; "La lluita per la térra al
extranger" a La Terra, 29-9-1923:2; "La reforma agrària a Yugoslavia"a La Terra, 19-7-1924:2;
"Resultados de la reforma agraria en la Europa central y oriental" a La Terra, 18-4-1925:3.
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regeneracionista Joaquín Costa entre sectors liberals i republicans i la influència del

reformisme social catòlic entre els sectors conservadors i catòlics imprimiren també un

marcat accent reformista a bona part dels programes sindicals agraris. Segons Ricardo

Robledo, "la influencia del discurso de Costa será duradera a lo largo del siglo XX,

especialmente por la recuperación de la política agraria ilustrada y de los proyectos de

F. Estrada, y por su papel difusor de las ideas de H. George (...). Dicho de otra forma,

buena parte de los programas del reformismo agrario iban a tener como criterios la

defensa del modelo de pequeña explotación como el más idóneo para impulsar el

crecimiento económico, estabilidad y rentas bajas para el arrendatario, y suspicacia -más

o menos beligerante- contra los terratenientes, por ser éstos los más favorecidos por el

progreso del primer tercio de siglo"10. Eren uns criteris que la Unió de Rabassaires

compartiria plenament. En la defensa de l'explotació familiar o de la petita propietat hi

coincidiren ben diverses propostes de reformistes agraris que podien anar des dels

catòlics a socialistes11 i fins i tot arribar a certes tendències anarquistes12.

Fins i tot en alguns sectors de la gran burgesia agrària havia anat prenent cos des de

principis de segle una certa convicció del fet que un dels remeis per al problema social

agrari a Espanya passava per la conversió dels jornalers en petits propietaris. L'aspiració

de convertir el major nombre possible de jornalers i pagesos sense terra pròpia en petits

propietaris havia estat recollida en la famosa Encíclica Rerum Novarum del papa Lleó

XIII publicada el 1891, on per primer cop es plantejava en un document eclesial d'aquest

tipus el problema sindical obrer13. D'aquesta manera, Luis Marichalar, el Vescomte

d'Eza, una de les figures més rellevants del catolicisme social espanyol -gran propietari

reformista-, serà l'inspirador dels principals projectes de llei de colonització que

s'intentarà portar a cap des del govern i des de l'Institut de Reformes Socials a partir de

1907. En aquest any Eza era el successor de Gumersindo Azcárate en la presidència de

TIRS14. Fou l'any en què, sent també Director General d'Agricultura, s'aprovà

l'anomenada llei Besada -patrocinada pel ministre de Foment, González Besada- que creà

la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior. F.J. Monclús i J,L. Oyón

10 ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo: Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria
(1760-1935), Madrid, 1993:106.

11 BIGLINO, Paloma: El socialismo español...

12 GAVALDÀ TORRENTS, Antoni: El pensament agrari de l'anarcosindicalisme...\ MALEFAKIS,
Edward: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, 1972: 183.

13 Vegeu el capítol "Crear muchos pequeños propietarios" del llibre de Juan José CASTILLO:
Propietarios muy pobres.,.:229-254.

14 Es mantindrà en la presidència d'aquest Institut fins al 1921.
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creuen que en la persona i el pensament d'Eza "se condensa el espíritu de la actuación

de la Junta y de su evolución histórica hasta 1926", any en què fou dissolta15. L'objectiu

de la Junta era afavorir la formació de colònies agrícoles que, segons la mateixa llei,
havien de repoblar "nuestro territorio, de manera que las pequeñas explotaciones

constituyan la masa del ejército conquistador". Es tractava d'"arraigar en la nación a las

familias desprovistas de medios de trabajo o de capital para subvenir a su sustento,

oponiendo un dique a la emigración y repoblando el país, determinando además, un
cultivo adecuado en terrenos improductivos o insuficientemente cultivados"16. La Junta

es dedicà a ampliar l'àmbit de la llei Besada, elaborant-se fins a quatre projectes de

colonització: el primer el 1911, el segon el 1917, el tecer el 1919 i l'últim el 1921. La

qual cosa demostra que la tasca de la Junta, com diuen Monclús i Oyón, no fou
immobilista, com podria deduir-se de l'escassa repercussió pràctica de les seves

activitats: "el inmobilismo residía más bien en los órganos legislativos encargados de

sancionar las propuestas y de elaborar con más decisión el problema agrario"17. Al 1926

la Junta Central de Colonització havia establert 11.028 hectàrees de superfície total en
1.670 lots diferents de colònies agrícoles18. La major part de terres establertes eren del

sud d'Espanya.

A part d'aquests projectes, també cal apuntar el de reforma fiscal de Santiago Alba del

1916 d'inspiració georgista. Precisament Henry George fou molt estimat dins la Unió de

Rabassaires19. El projecte imposava una sobretaxa graduada, que anava del 15 al 30 per

cent, a tots els increments no acreditats del valor de la terra, de manera que afectava,

sobretot, a la gran propietat. Era una reforma agrària encoberta, que tampoc pogué
portar-se a cap atesa la pressió de la gran propietat20.

15 MONCLÚS, FJ. i OYÓN, J.L.: "De la colonización interior a la colonización integral (1900-1936).
Gènesis y destino de una reforma agrària tècnica" dins GARRABOU, Ramon i altres (eds.): Història
Agraria de la España Contemporánea, vol.III, Barcelona, 1986:354.

16 CASTRO, Cristóbal de: Al servicio de los campesinos...:189.

17 MONCLÚS, FJ. i OYÓN, J.L.: "De la colonización interior...356-358.

18 CASTRO, Cristóbal de: Al servicio de los campesinos...:193.

19 En nombrosos mítings rabassaires es diria que la Unió era una gran defensora de l'impost únic
sobre la renda de la terra i no sobre el capital o el treball, tot afirmant que aquesta era la teoria de Henry
George. Amadeu Aragay ho teoritzà per escrit en un article a La Terra titulat "L'impost únic" (21-11-
1925:1).

20 GÓNGORA ECHENIQUE, Manuel: El problema de la tierra, Madrid, 1922; CASTRO, Cristóbal
de: Al servicio de los campesinos...', MALEFAKIS, Edward: Reforma agrària...:494.



242

Tot i que el programa inicial defensat per la Unió de Rabassaires també entrava dins els

límits de reformisme agrarista del primer terç de segle de respecte a la petita propietat

familiar, era força radical. Pretenia ser aplicable arreu d'Espanya i centrava la seva
atenció fonamentalment als arrendataris i parcers. La mesura i objectiu principal del

programa era convertir automàticament tots els contractes de conreu -fossin parceries,

rabassa morta, arrendament...- de vinyes o d'altres arbustos i d'arbres fruiters en

enfiteusis -és a dir, a perpetuïtat- i amb dret a redimir-los, pagant una indemnització als

propietaris. Era una mesura que ja havia estat assumida per Layret i per la Comissió de

Rabassaires de Sabadell i comarca que ell orientava. Companys, en prendre el relleu de

la direcció d'aquesta Comissió, també assumirà el programa21.

De fet, era un programa que s'entroncava perfectament amb el que defensaren els

republicans federals a la dècada dels noranta del segle XIX en el si de la Federació de

Treballadors Agrícoles de la Regió Espanyola. El famós programa federal de 1894 ja

contenia exactament l'aspiració màxima de la Unió de Rabassaires: "queremos en el
orden social (...) transformado en censo redimible a plazos respecto a la tierra el contrato

de arrendamiento, considerados como enfiteusis perpetuas, redimibles también a plazos

los foros y la rabassa morta"22. La Unió de Rabassaires també va prendre d'aquest

programa federal i de Pi Margall les màximes que deien que "la terra és de tots els

homes" i que "només el treball crea drets damunt la terra"23. Eren les dues màximes que

precedien el programa rabassaire que s'aprovà al congrés del 6 de gener de 192324.

Textualment de La Terra, el programa era el següent:

"I. Els contractes d'arrendament de plantiu seran considetars enfiteusis, és a dir, a

perpetuïtat i amb dret a redimir-los, pel preu declarat a ramillarament de la terra en el

21 L'Avenir, 21-5-1921 i 20-8-1921.

22 ALBERTÍ, Santiago: El republicanism e catalài laRestauració monàrquica (18 75-1923), Barcelona,
1972:95. Probablement era la primera vegada que un programa polític o sindical lligat amb el
republicanisme català demanava la transformació de tots els contractes de conreu, independentment del
cultiu i del fet que fossin rabasses mortes o no, en censos redimibles. Fins aleshores només s'havien referit
al dret a remissió els contractes de rabassa, tal com, per exemple, apareixia a la declaració del 1861 feta
per una societat de rabassaires de Rubí en què es demanava que tots els contractes de rabassa morta "se
declaran perpetuos, ab la obligació de indemnisar los enfiteotas [rabassaires] en lo termini de deu anys
als duenyos primitius" (Ressenya en defensa de las vinyas à rabassa morta y modo pràctica de
amillararlas, Barcelona, 1861:27).

<"*. "
23 El programa federal de 1894 es referia a la terra "como propia de todos los hombres". Mentre que

Pi Margall havia afirmat que "somos de los que creen que solo el trabajo legitima la propiedad de la
tierra, y es de toda justicia justo que la tierra esté siempre en poder del que la trabaje" (PI Y MARGALL,
F.: "La rabassa morta" a L'Avenir, 15-12-1923:1. No es detalla la procedència ni l'any de l'escrit).

24 [La Unió] "considera la terra propietat de tots els homes, i que sols el treball crea drets efectius
per a la possessió i usdefruit de la mateixa".
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moment d'ésser creat el contracte entre el propietari i el conreador.

II. Els contractes de terra de sembradura seran sempre estipulats per un periode de
temps no inferior a 25 anys.

III. S'anirà a una revisió dels contractes existents, baix la base de la imposició del pago

de la renda en diners i no en fruits. I la renda serà regulada com a màxim a un interès

no superior al 8 per cent sobre el valor declarat en l'amillarament de la terra en el

moment d'ésser creat el contracte entre el propietari i el rabasser o arrendatari.

IV. Tota millora creada en la finca, serà forçosament indemnitzada pel propietari el dia
que fineixi tot contracte d'arrendament.

V. Tot contracte d'arrendament de finques rústiques serà regulat per les mateixes

disposicions del contracte de societat, és a dir, que no es pugui procedir al deshauci per

fallo del tribunal municipal.

VI. En cas de pèrdua de la collita per causes de tempesta o plagues del camp el

propietari no tindrà dret a reclamar la renda.

VII. Quan un propietari no cultivi les terres i es negui al seu arrendament, l'Estat les
expropiarà per utilitat pública, i les repartirà entre els agricultors no propietaris.

VIII. L'Estat fixarà tributs extraordinaris a les terres productives que els seus propietaris

les utilitzin per als seus divertiments"25.

A la pràctica aquest programa de 1923 s'anà moderant a mesura que avançà la dècada.

La carta possibilista que jugà la Unió durant la Dictadura l'obligà a fer-hi importants

modificacions.

La feina sindical i política que dugué a cap la Unió per pressionar als diferents governs

que se succeïren des de 1922 a 1930 no s'aturà pràcticament mai: viatges a Madrid,

reunions amb ministres, cartes i telegrames al govern, cartes a l'opinió pública a través

de la premsa, participació en informacions públiques sobre el problema agrari... El fet

que tant el govern de concentració liberal-reformista de 1922-1923 com els governs de

la Dictadura es comprometessin a atendre el problema social agrari amb la ferma

voluntat d'anar més enllà del que havien fet els seus antecessors va mantenir enceses

sempre les esperances de la Unió. I va provocar que aquesta no cessés en el seu afany

reivindicatiu.

'LaTen-a, 15-1-1923:2.
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3.2.1. El desengany amb el govern liberal-reformista (1922-1923): la

primera crisi de la Unió.

Lluís Companys havia anat prometent pràcticament des de l'inici de la campanya de

fundació del sindicat l'abril del 1922 una pròxima formació d'un govern de concentració

liberal26. Aquest govern, segons creien els líders rabassaires, havia d'aprovar una reforma

agrària que satisfés les seves demandes. Almenys aquestes eren les promeses dels

elements més destacats de la Izquierda Liberal com Santiago Alba o Joaquín Chapaprieta

i del Partit Reformista com Melquíades Alvarez27. No eren pocs els que s'havien format

esperances amb aquest futur govern, "com si -segons l'advocat i observador polític

Amadeu Hurtado- amb el nou Govern s'anés a inaugurar un període transformació

trascendental del nostre règim que esvairia del tot l'atmosfera pesada dels anys difícils

i turmentats que acabaven de transcórrer. (...) La sola presència d'un Govern de

concentració liberal feia esperar a tothom, fins als més coneixedors dels problemes

polítics del món, que les coses a Espanya seguirien un ritme diferent, i [més quan] al

final de gener de 1923 podia el govern refermar la seva posició anunciant l'alliberament

dels presoners d'Add-el-Krim per procediments diplomàtics que des de prop de dos anys
els altres [governs] els havien intentat inútilment"28.

Ben aviat també la Unió tingué motius per mostrar-se realment optimista. Poques
setmanes després del jurament del govern liberal-reformista a finals de 1922, algunes

societats locals rabassaires reberen telegrames procedents d'un dels ministeris del nou

govern amb les següents promeses: "la transformación del régimen jurídico de la

propiedad inmueble forma parte integrante del programa del Gobierno de la

concentración. Pueden ustedes y los asociados de ese Centro tener la seguridad que

oportunamente será presentado al Parlamento un proyecto de ley que responde a aquel

imperativo de justicia y de convivencia pública"29. També el mateix Alba, com a

ministre d'Estat, envià un telegrama saludant el congrés de la Unió del 6 de gener del

26 Precisament fou l'abril de 1922 quan cristal·litzà un acord entre els diferents corrents de l'esquerra
dinàstica per formar un futur govern de concentració liberal (SUAREZ CORTINA, Manuel: El reform ism o
en España. Republicanos y reformistas bajo la Monarquía de Alfonso XIII, Madrid, 1986:263).

27 Melquíades Alvarez finalment no formà part del govern García Prieto, tot i que íse li concedí la
presidència del Parlament. Els projectes d'Alba i Alvarez són comentats a l'apartat 3.1. El projecte que
intentà aprovar Chapaprieta l'estiu del 1923 es comenta més endavant.

28 HURTADO, Amadeu: Quaranta anys d'advocat, Barcelona, 1967-1969:436 i 438 (vol.l).

29 Telegrama enviat pel govern que rebé el Centre d'Obrers Agricultors de Sant Pere de Ribes a
principis de gener de 1923 (Democràcia, 5-1-1923).




