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“La historia comprende y hace comprender. No es una lección que hay que aprender, 

devotamente, cada mañana, sino, realmente, una condición permanente de atmosfera.” 

L. Febvre, 1975: 69-70.  

 

 

 

 

 

 

“Toda huella que revele una iniciativa autónoma de los grupos subalternos nos debería 

ser de inestimable valor para el historiador integral.” 

A. Gramsci, 2011: 94.  
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1. Introducció. 

Els debats a l‟entorn del capitalisme agrari 

 El terme capitalisme agrari és d'ús corrent en els estudis d'història social i econòmica per a 

l’època contemporània. De fet, trobem nombrosos treballs que fan explícita la seva voluntat 

d’estudiar el capitalisme agrari. Tot i aquesta acceptació prou generalitzada, és necessari, 

sobretot en un treball com el que presentem aquí, una definició de què s'entén per aquest 

terme i a què ens volem referir quan volem estudiar el capitalisme agrari a Catalunya. 

Quins són els trets bàsics del sistema econòmic capitalista en economies agràries segons la 

teoria econòmica clàssica? En primer lloc, els autors clàssics havien propugnat la idea de la 

consolidació de la plena propietat perfecta, entesa com l’única via de progrés 

econòmic(Garrabou, Planas & Saguer: 2001, 89). D’altra banda, la propietat fragmentada, 

dividida i imperfecta, que hauria caracteritzat les societats europees fins aleshores, hauria 

significat un fre econòmic i un obstacle per una millor explotació de la terra. Aquests canvis 

en la titularitat de la propietat també havien de canviar els règims de tinença de la terra. 

D’aquesta manera, s’hauria de produir una generalització de l’explotació directa i de 

l’arrendament a costa d’una retirada de la parceria i l’emfiteusi (Garrabou, Planas & Saguer, 

2001). En segon terme, els economistes clàssics han destacat que el capitalisme en contextos 

agraris havia d’estimular la mà d’obra assalariada. Com en els casos dels sectors secundari i 

terciari, les activitats agràries havien crear una massa de treballadors que basés els seus 

ingressos en la venda de la seva força de treball (una mena de proletariat agrari). En tercer 

lloc, les teories dels economistes clàssics, especialment A. Smith i D. Ricardo, han posat 

èmfasi en la necessitat d’iniciar processos d’especialització productiva. La teoria de 

l’avantatge comparatiu de Ricardo posa de manifest que l’especialització la producció de béns 

acaba comportant una millora del producte final i una rebaixa general de preus. El mercat, per 

tant, emergiria com una institució reguladora entre les regions segons la seva especialització 

però també entre les relacions socials dels individus.  

Els problemes d’anàlisi apareixen en el moment de fer estudis amb perspectiva històrica. En 

efecte, en sistemes econòmics altament capitalitzats s'ha detectat una pervivència gens 

menyspreable de les formes que els clàssics havien considerat un obstacle pel progrés 

econòmic: petites propietats, treball indirecte de la terra, sense estar totalment orientades als 

mercats i amb divisions de la propietat entre un “propietari” (que en stricto sensu hauria de 

ser anomenat senyor útil) i els treballadors de la terra. Aleshores, ¿què s'ha d'entendre per 

“capitalisme agrari”, quan allò dit capitalista és difícilment atribuïble a activitats econòmiques 
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agràries?  

R. Garrabou, J. Planas i E. Saguer (2000, 225-232) parlen d’un “capitalisme impossible”: 

prenent la definició tradicional i restringida, les pròpies inèrcies del sistema capitalista en 

activitats agràries haurien impedit el desenvolupament d'una agricultura capitalista. Seguint 

aquest autors, difícilment hauria existit el capitalisme agrari en alguna latitud. Per la seva 

banda, D. Gallego, M. González de Molina i R. Garrabou van debatre sobre la qüestió a les 

planes del número 16 de la revista Historia Agraria. La proposta de Gallego passa per la 

concepció d'un sistema caracteritzat per la seva gran flexibilitat i la “capacidad [del sistema 

capitalista] de poner en valor las potencialidades productivas de muy distintos modos de 

organización de la producción” (Gallego 1998, 31). Malgrat que hi ha coincidències amb el 

caràcter variable, R. Garrabou esmena les bases ideològiques de la proposta de Gallego, que 

segons Garrabou, reduiria a l'homo economicus els mòbils de l'ésser humà, sense tenir 

presents altres dimensions (Garrabou: 1998, 75). 

Un altre avenç en els debats sobre la qüestió es troba a l'obra El pozo de todos los males, on 

els autors es proposen superar la historiografia “del atraso” plantejant noves òptiques dels 

processos de l'agricultura a l'Espanya contemporània. La tesi de fons defensada per aquest 

paradigma, amb disparitat de causes, és que l'agricultura espanyola hauria estat endarrerida 

respecte el model anglès, aquell que s'havia de seguir. D'alguna manera, la Revolució Liberal 

de les dècades centrals del segle XIX hauria deixat passar una oportunitat de modernitzar (en 

sentit del capitalisme anglès) l'economia a Espanya (Pujol, 2001: 19-30). La superació 

d'aquests plantejaments hauria de passar per deslliurar-se del conceptes de l'endarreriment i 

del fracàs per no infravalorar els canvis de la Revolució Liberal i per posar de relleu les 

limitacions ecològiques del sud d'Europa: les millores que s'aplicaven al nord-oest d'Europa 

haurien estat impossibles per la poca disponibilitat hídrica (Pujol, 2001, 34-38)
1
. La proposta 

teòrica dels autors de El pozo de todos los males va suscitar un debat i la resposta d'altres 

autors que contradiuen llurs tesis. És el cas, per exemple, de P. Pascual i C. Sudrià que alerten 

dels problemes de la tesi de fons defensada pels autors de El pozo de todos los males. El risc 

de caure en un determinisme climàtic és gran, ja que es pot entendre que les trajectòries 

diverses de les estructures agràries s'explicarien només pels factors climàtics. La proposta de 

Pascual i Sudrià recupera la idea de l’endarreriment per a les activitats agràries i dóna 

importància al marge que les condicions mediambientals poden donar: en aquest cas l’Estat 

no hauria invertit suficientment per tal de permetre aprofitar aquell marge, sigui major o 

                                                 
1
 També a Garrabou, 2010:  59-66 es presenta la “historiografía del atraso” 
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menor (Pascual & Sudrià: 2002, 213-215).  

 

Presentació i objectius 

L’objectiu del present treball és analitzar les vies del desplegament del capitalisme agrari a 

Catalunya. Per a fer-ho, ens basarem en diversos treballs i estudis que centren el seu marc 

d’anàlisi en les activitats agràries de la Catalunya contemporània i que tracten els aspectes que 

hem assenyalat a l’apartat anterior (drets de propietat, treball assalariat i mercantilització), 

Aquest esquema es plasma a l’estructura del treball, de manera que el capítol 2 es centra en 

els canvis dels drets de propietat produïts durant el segle XIX. Fins a quin punt la Revolució 

Liberal va significar el perfeccionament de la propietat agrària? Quines van ser les accions 

que van afavorir aquest procés? D’altra banda, el capítol també integra la discussió 

relacionada amb les dimensions de la propietat: qui eren els detentors de la propietat agrària a 

Catalunya, terratinents o petits propietaris? El capítol 2 es tanca amb la perspectiva del règims 

de tinença: quina fou la trajectòria dels contractes de parceria? Es produí un augment 

significatiu de la gestió directa dels propietaris? El capítol 3 tracta sobre la organització de la 

mà d’obra agrària. Com destacarem, es tracta d’un sector econòmic amb una sèrie de 

característiques particulars. L’anàlisi del treballador agrari, doncs, no pot ser com el que es fa 

al treballador industrial. Tot i això, com hem vist, el desplegament del capitalisme agrari 

hauria d’haver estimulat el treballador assalariat. Fins a quin punt això es va produir a 

Catalunya? El capítol també inclou alguns apunts sociològics que la historiografia ha destacat 

sobre aquesta mà d’obra agrària a Catalunya durant l’època contemporània. En darrer lloc, el 

capítol 4 recull aquells treballs historiogràfics que han tractat aspectes relacionats amb 

l’especialització productiva i l’articulació dels mercats agraris. En aquest apartat s’inclouen 

també estudis relacionats amb el desenvolupament de la xarxa ferroviària a Catalunya, un 

mitjà de transport que va transformar la comercialització i els mercats.  

L’estructura del treball, doncs, respon al principal objectiu plantejat i segueix l’esquema que 

hauria de caracteritzar el capitalisme agrari. A més d’aquests interrogants plantejats per 

capítol, n’hi ha un que plana per tot el treball i que sintetitza l’esperit amb el qual es planteja 

el treball: fins a quin punt l’experiència històrica a Catalunya confirma les teories sobre el 

capitalisme agrari?
2
 

Per tal de tancar aquesta introducció m’agradaria agrair la tasca i dedicació de tot el 

professorat del Grau en Història de la Facultat de Lletres de la UdG. De manera particular, 

                                                 
2
 El fet que R. Brenner posés Catalunya com un exemple de la transició del feudalisme al capitalisme per la 

seva estructura social i econòmica dóna més rellevància a la qüestió per al territori català (Brenner, 1987: 63). 
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vull agrair a Enric Saguer els seus comentaris, suggeriments i correccions de les diverses 

versions d’aquest treball.  
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2. La propietat de la terra a la Catalunya contemporània i la 

seva distribució. Les formes d'explotació a la terra.  

 

“Per a la caracterització del capitalisme agrari es dóna molta importància al fet que la 

universalització de la propietat privada i la concentració de la terra en poques mans impulsin 

noves formes d’organització de l’activitat productiva a gran escala.”  

R. Garrabou, 2006a: 18 

El segle XIX està marcat per la caiguda de l'Antic Règim i la instauració d'un sistema liberal. 

Dins la història d’Espanya i Catalunya, aquest procés s’ha conegut com a Revolució Liberal, 

un terme àmpliament acceptat per la pràctica totalitat de la historiografia. Els debats sobre els 

objectius i l’obra d’aquest canvi liberal han despertat un gran interès en la historiografia, 

generant una gran quantitat d’estudis i treballs. L’objecte d’aquest treball no és l’anàlisi de la 

Revolució Liberal i no tractarem íntegrament aquest moment històric. Ara bé, sovint s’ha 

destacat que el canvi liberal es va ocupar de l'estructura de la propietat rural cosa que sí que té 

un interès per a l'estudi de la societat rural catalana durant els segles XIX i XX i per l’anàlisi 

del capitalisme agrari a Catalunya. Es van iniciar canvis legals per a transformar l’estructura 

de la propietat feudal d’Antic Règim? Si és així, quins van ser? En definitiva, va haver-hi 

canvis estructurals cap a un perfeccionament de la propietat a partir de la segona meitat del 

segle XIX?  

D’altra banda, també durant el segle XIX s’assisteix a la difusió de les tesis de l’economia 

clàssica, sobretot les d’A. Smith i D. Ricardo. Al perfeccionament de la propietat, aquestes 

teories hi sumen la necessitat d’explotar directament les explotacions agràries, a través del 

treball assalariat. Aquesta fórmula permetria, segons aquestes teories de l’economia 

clàssiques, una explotació econòmicament més eficient de la propietat agrària. Fins a quin 

punt els sistemes d’explotació van canviar a la Catalunya capitalista? S’assisteix a una 

tendència a l’explotació directa o es mantenen contractes com la parceria, ineficient al parer 

d’aquells economistes? L’anàlisi de l’evolució dels règims d’explotació és un element 

indispensable en un estudi del capitalisme agrari: la proliferació de formes d’explotació 

directa serien, en una definició restringida del capitalisme, signe del desplegament d’aquest 

sistema. Al mateix temps, aquelles tesis dels economistes clàssics, juntament amb la tradició 

kaustkyana del marxisme (Saguer, 1998: 678), assignaven un paper preponderant a la gran 

propietat. Només els grans terratinents serien capaços d’incorporar novetats tècniques per  
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millorar la productivitat de la terra i del treball. Aquest aspecte, de nou, és indispensable 

l’estudi del capitalisme al món rural: l’experiència històrica catalana confirma aquestes 

teories? O la petita propietat pagesa té un pes major del que hom podia preveure? 

En definitiva, observem que, des de diverses perspectives; la propietat és un element 

fonamental per a l’estudi del món agrari contemporani. Drets de propietat, distribució de les 

propietats i règims d’explotació són les qüestions que tractarem en aquest capítol; emmarcat 

en el context de mitjans segle XIX català. 

 

2.1. La propietat de la terra després de les reformes liberals.3 

Sovint, les interpretacions sobre el canvi liberal espanyol de mitjan segle XIX han passat per 

entendre que la voluntat era la de alliberar el mercat de la terra, afavorint la circulació de béns 

immobles. Aquesta visió té una visió molt negativa de l’Antic Règim, que hauria afavorit de 

manera generalitzada la vinculació i l’amortització de terres i impedit el desenvolupament 

d’un mercat lliure. Es tracta, certament, d’un postulat molt consolidat en el discurs històric del 

període, fins al punt que ha esdevingut un lloc comú. Recentment, alguns estudiosos han 

impugnat els postulats teòrics d’aquestes interpretacions, resseguint estudis de cas del mercat 

de compra-vendes. És el cas, per exemple, de R. Congost i R. Garcia-Orallo (2016), que a 

través de les fonts estadístiques comproven que no hi ha augments significatius en la 

circulació de béns immobles. A nivell comarcal, els autors observen que al Partit Judicial de 

Figueres tampoc es produeix l’augment que la historiografia ha acceptat: “el número de 

enajenaciones de fincas estuvo lejos de aumentar con las medidas liberales” (Congost & 

Garcia-Orallo, 2016: 15).  

El debat historiogràfic ens planteja dubtes de gran calat sobre la força del canvi liberal. El 

canvi liberal és un element de canvi en les estructures de la propietat o és quelcom que 

realment no incideix en la dinàmica de la propietat rural? D’altra banda, també se’ns planteja 

el debat més general sobre la propietat: com l’hem d’entendre i com l’hem d’analitzar? J. 

Fontana ens proposa una solució, molt interessant per el nostre treball: no es tractaria de qui té 

la propietat (d'un senyor feudal a un propietari burgés) sinó de quines formes de propietat es 

mantenen i quines es canvien. En altres paraules, quines són les passes que es donen per tal de 

garantir la plena propietat perfecta, en front la imperfecta i feudal (Fontana, 1989). Un bon 

                                                 
3
 No és l'objectiu fer un anàlisi profund de la Revolució Liberal, que allargaria el treball ad infinitum. Tot i 

així, es presentaran els trets bàsics que la historiografia ha destacat d'aquest procés, posant èmfasi en allò 

relatiu al món rural.  
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exemple d'aquesta nova línia interpretativa poden ser els treballs de R. Congost on es proposa 

un model teòric que no consideri la continuïtat de la propietat imperfecta com a símptoma 

d’una Revolució Liberal incomplerta (Congost, 2000: 71-72). D'altra banda, és interessant 

destacar que no hi havia un consens generalitzat entre els teòrics liberals en favor de la 

perfecció de la propietat. En efecte, la historiografia ha vist en els textos dels liberals 

decimonònics una reivindicació unànime que la propietat perfecta quan no s’hauria produït 

mai.  

D’altra banda, J. Pujol, repassa el tractament de la historiografia espanyola de les idees 

d’endarreriment i progrés econòmic al món agrari i, també critica les postures que veuen en el 

canvi liberal alguna pervivència feudal. Aquesta historiografia hauria estat dominant a 

Espanya i Catalunya des de finals del segle XIX fins la dècada dels cinquanta del segle XX. 

Així, autors com R. Altamira, J. Costa, P. Vilar o J. Vicens Vives entre d’altres destacaven que 

l’agricultura a Espanya no havia patit grans transformacions en un període molt llarg de 

temps. Pujol també posa de relleu una nova historiografia apareguda a la dècada de 1970 que 

sí veu uns canvis en sentit capitalista de la gestió del patrimoni agrari. Aquesta nova burgesia, 

però, no hauria gestionat els seus com hom hauria esperat i duent a terme accions que 

“habrían sido igualmente perniciosas” (Pujol, 2001: 28). Entre aquesta nova forma 

d’expressar l’endarreriment als camps espanyol i català, Pujol destaca un conjunt d’autors 

com G. Tortella, T. Carnero o J. Palafox. Davant aquests postulats, l’autor posa en valor un 

nou model interpretatiu que tingui present els condicionants ambientals i que deixi de banda 

el model anglès com un referent per a mesurar el progrés econòmic de l’economia agrària a 

altres latituds (Pujol, 2001: 39-42). 

El conjunt de la historiografia, per tant, ha canviat els seus postulats sobre els efectes del 

canvi liberal a Espanya. Des de la perspectiva dels drets de propietat, alguns autors havien 

pensat que la supervivència d’antigues formes de propietat eren fruit d’un procés de 

Revolució Liberal incomplert. Actualment, en canvi, nous models interpretatius no veuen 

aquella voluntat de perfeccionament de la propietat que la historiografia havia observat en el 

període (Congost, 2000). En canvi, des de la perspectiva del progrés econòmic, l’evolució 

historiogràfica ha estat diferent: les novetats teòriques es contraposen a la idea del fracàs del 

capitalisme agrari, precedent d’un fracàs del procés d’industrialització, una idea força 

generalitzada
4
.  

 

                                                 
4
 Jordi Nadal és el principal exponent de la idea del fracàs de la industrialització espanyola i de 

l’endarreriment dels sistemes agraris a Espanya.  
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Les desamortitzacions del segle XIX  

Hem vist a través de les obres de J. Fontana, que les historiografies catalana i espanyola han 

tractat àmpliament la qüestió de les desamortitzacions durant la Revolució Liberal, fins al 

punt de convertir-se, pràcticament, en una de les qüestions més estudiades del segle XIX a 

Espanya. Tanmateix, aquests processos van alterar realment l’estructura de la propietat 

agrària? O, a efectes pràctics, la incidència és gairebé irrellevant? 

La primera gran llei desamortitzadora del segle XIX, aprovada durant el ministeri de Juan A. 

Mendizábal, preveia l’alienació dels béns eclesiàstics, que fins aleshores estaven exclosos del 

mercat de béns immobles. Tot i que la llei explicita que el seu objectiu és obtenir ingressos per 

tal de rebaixar el dèficit de la hisenda, des de la historiografia s'han interpretat els processos 

de desamortització com una passa més en la consolidació del propietari únic la propietat 

perfecta: “El que ens ha d'interessar de la desamortització com a realitat jurídica no es 

solament el fet de posar en circulació allò que encara resta amortitzat, sinó el fet de voler 

garantir la consolidació d'un nou tipus de propietat: la capitalista” (Solsona, 1993: 200). Els 

estudis per a la província de Lleida de C. Solsona mostren, al seu parer, que la 

desamortització de Mendizábal sí que altera les estructures bàsiques de la propietat, afavorint 

a un sector burgés en emergència durant la Revolució Liberal.  

La síntesi historiogràfica de R. Congost (1985) per a la província de Girona ens servirà per 

veure com ha evolucionat el discurs a l'entorn de la desamortització eclesiàstica. Els diversos 

estudis realitzats a Girona matisarien a la baixa la superfície que la desamortització hauria 

posat en circulació. En realitat, doncs, el nombre total de hectàrees desamortitzades hauria 

estat sensiblement inferior al que la mateixa llei havia previst. Un altre canvi substancial, 

potser més interessant, és la relació entre el progrés econòmic i el procés desamortitzador. 

Aquest tòpic, repetit en la historiografia, quedaria descartat pel poc nombre de béns que 

entren a subhasta i, sobretot, per l'ús que es dóna a aquestes terres. De fet, una part important 

del sòl desamortitzat no acabava sent explotat agrícolament sinó que s'utilitza per a finalitats 

administratives o militars. Els efectes econòmics de la desamortització a Girona, per tant, 

serien molt més limitats del que sovint els historiadors han pensat. De fet, es parla dels 

“efectes hipnòtics que durant les últimes dècades el tema havia exercit en alguns ambients 

acadèmics” (Congost, 1985: 295).  

J. Fontana, a diferència de la gran majoria d’estudis de la qüestió, ha volgut posar l’èmfasi 

que l’anàlisi dels processos de desamortització eclesiàstica ha d’anar enrere del 1836; tenint 

presents també els de Godoy i Ferran VII. Malgrat les diferències conjunturals, l’objectiu de 

d’aquest procés de desamortització eclesiàstica no hauria estat una reforma estructural de la 



12 

 

propietat al món rural sinó que respondria als problemes hisendístics de la Corona. Aquesta 

consideració comportaria “la necesidad de replantearnos el significado mismo del complejo 

de actuaciones que llamamos la „reforma agraria liberal‟” (Fontana, 2009: 211). Així, tot i la 

retòrica revolucionària dels legisladors
5
, la desamortització eclesiàstica espanyola no fou cap 

revolució dels drets de propietat. 

També és interessant destacar que la desamortització de 1836 també va posar al mercat els 

censos en mans de l’Església. En aquest sentit, R. Congost posa de relleu la problemàtica 

gestió que suposa per a l’Estat, cosa que allarga la cronologia de la desamortització d’aquests 

censos. Això es va produir principalment pel poc desenvolupament de les estructures estatals 

que, fins i tot, va comportar una sèrie d’intents de recuperar la figura del batlle de sac com a 

recaptador de censos, ara en mans de l’Estat. Tot i les facilitats en la redempció, com 

exposarem més endavant, mai es va produir una redempció generalitzada. Aquesta situació va 

significar el pas “de censatarios de la Iglesia a deudores del estado” (Congost, 2009).  

La segona gran onada en la legislació de les desamortització va ampliar els béns alienables 

cap els béns comunals, els béns d’aprofitament comú i els béns de propis. A partir de 

l’aprovació del projecte l’any 1855, per tant, la superfície alienable passa a ser major. La 

problemàtica dels béns comunals torna a ser un tema amb una àmplia literatura al conjunt de 

les ciències socials.
 6

A. Segura ha afirmat per al conjunt dels processos de desamortització 

que “les transformacions agrícoles i de les estructures de la propietat de la terra tenen molt 

poc a veure amb els possibles canvis de propietat que va introduir el fenomen de la 

desamortització” (Segura, 1993: 76-77). La via pròpia seguida per Catalunya respecte la resta 

de regions per aquest autor seria pel que fa els béns de propis: només a Tarragona s’acosten 

als percentatges de la mitjana estatal mentre que a la resta de regions no hi ha una gran 

incidència (Segura, 1993: 95-97). En definitiva, Segura tampoc veu a Catalunya “un trasbals 

en la propietat de la terra comparable al que s’observa a Andalusia” (Segura, 1993: 111).  

Amb tota prudència, es pot afirmar que les historiografies catalana i espanyola s’han 

obsessionat amb la desamortització, sobretot en el cas de l’eclesiàstica. Així, l’estructura de la 

propietat no fou profundament alterada a causa dels processos de desamortització, cosa que 

no resta importància al procés des de la perspectiva dels ingressos per part de la hisenda 

espanyola. Per tant, hem de veure la desamortització més com una solució conjuntural a un 

                                                 
5
 Segons Fontana, aquesta retòrica podria haver estat l’origen del mite de la revolució agrària liberal al 

voltant de l  desamortització eclesiàstica (Fontana, 2009: 212). 
6
 La hipòtesi de la “tragèdia dels comunals” de G. Hardin va ser l’inici de les crítiques als sistemes de 

propietat comunal per una irracionalitat econòmica que comportaria una ràpida sobreexplotació del bé.   
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problema hisendístic i no com una reforma de les bases de la propietat agrària.
7
 

 

Els tancaments de terres 

Els processos de tancaments de terres són un altre tema clàssic de la historiografia dedicada a 

l'estudi de les economies rurals, ja que la revolució anglesa va estar marcada pels enclosures. 

Tanmateix, a Catalunya i Espanya és un tema molt menys estudiat per part de la 

historiografia. D'altra banda, els governs il·lustrats del segle anterior ja havien proposat els 

tancaments de terres
8
. Així, necessàriament, per estudiar el procés de tancament de terres ens 

haurem de referir al segle XVIII, un moment que la historiografia concep d'un gran auge de 

l'individualisme agrari. 

E. Badosa, en un estudi dels tancaments de terres durant la segona meitat del segle XVIII a les 

comarques lleidatanes, ha posat de manifest el protagonisme de les oligarquies rurals en tot el 

procés. Una opció per a eixugar els deutes municipals era la venda dels béns comunals a 

aquestes elits rurals a través de l’emfiteusi o la venda a carta de gràcia, que permetria 

recuperar el bé al mateix preu que s’havia venut. Una sèrie de plets i conflictes per l’alienació 

dels béns va portar a la Reial Audiència a prohibir les vendes a carta de gràcia dels antics 

comunals, cosa que va generalitzar la via dels establiments emfitèutics (Badosa, 1990: 50-57). 

Malgrat aquesta aparent voluntat d’acabar amb els deutes, s’ha constatat que cent anys 

després els deutes seguien sense pagar-se. De fet, la seva persistència “servia per a controlar 

l'explotació dels comunals i de la lliure pastura” (Badosa, 1990: 59).  

El procés de tancament de les terres generava tensions entre els interessats i el comú, que 

gaudia d'uns drets sobre aquella propietat, que sovint acabaven a instàncies judicials. Així 

l'estudi del ban, el document que autoritzava el tancament, representa un bon acostament per a 

la historiografia a la qüestió. A la sol·licitud del ban, en auge durant el segle XVIII, hi consta 

de manera explícita quins usos col·lectius vol prohibir el propietari del bé immoble. Els drets 

de pastura, de tala d'arbres, de recollir els fruits i de pas són les reivindicacions que més 

vegades apareixen a aquesta mena de document (Pellicer, 2007: 254-255). Pel que fa el perfil 

sociològic dels sol·licitants dels bans, destaca que la gran majoria són els senyors útils del bé 

que vol tancar. D’un total de 804 de demandants, M. Pellicer troba fins a 724 que són els 

detentors del domini útil de la propietat (Pellicer, 2007: 274-275).  

                                                 
7
Als territoris septentrionals de l’estat espanyol, el pes de la propietat desamortitzada és superior respecte 

Catalunya, com posen de manifest les dades aportades per F. Simón Segura i E. Giralt; citats a Segura, 1993: 

85. 
8
 Per a una síntesi dels pensaments econòmics il·lustrat i liberal sobre la qüestió vegeu Sánchez Salazar, 

2007. 
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L. Serrano, a la seva tesi de doctorat, ha estudiat els processos de tancaments de terres a través 

dels bans generats per la Reial Audiència i pels anuncis de tancaments de terres al butlletins 

durant el segle XIX (2015). Els resultats de la seva recerca mostren una disparitat geogràfica 

en la sol·licitud dels tancaments a Catalunya. Mentre que la Catalunya de masos i les 

comarques litorals del nord-est haurien estat les més dinàmiques en el tancament de terres, 

altres zones del territori català les sol·licitiuds de tancaments hauria estat menor. Tanmateix, 

Serrano destaca que aquestes diferències queden matisades observant les tendències 

temporals. Així, Girona seria la protagonista durant la primera meitat del segle, amb un 45% 

del total de sol·licituds. A la segona meitat foren les comarques de Barcelona les 

capdavanteres del procés, amb un 53%. Per la seva banda, els territoris sud i sud-oest els 

processos prohibició i de tancament de terres hauria estat molt menor (Serrano, 2015: 690).  

Observem, en definitiva, que l'empenta de l'individualisme agrari precedeix la mateixa 

Revolució Liberal, la qual permet consagrar el drets de propietat a través del mecanisme del 

Registre d'Hipoteques. El desplegament del liberalisme i del sistema de mercat va generar 

tensions i conflictes a l'entorn de la propietat, en un context d'expansió en l'economia agrícola 

catalana (Pujol, 2002a: 23). Com veurem més endavant, el cas del plet rabassaire il·lustra 

perfectament aquesta conflictivitat creixent al camp català durant l'època contemporània.  

 

 

La redempció dels censos  

Bona part de la historiografia ha considerat la redempció dels censos un altre dels objectiu que 

els legisladors liberals havien d’assolir. El cens havia estat una de les principals forma de 

renda a Catalunya des de l’Alta Edat Mitjana. Des d'aquesta perspectiva, una part de la 

historiografia havia considerat que hi ha una voluntat gairebé unànime en la societat 

vuitcentista per suprimir els censos, cosa que suposaria la democratització de l'accés a la 

propietat i la  normalització de la propietat perfecta. Tanmateix, la recerca històrica a 

continuat preguntant-se si hi ha una redempció generalitzada i massiva a partir de les reformes 

legislatives de mitjans del segle XIX. En cas que no fos així,“¿quién quería la plena 

propiedad?” (Congost, 2007). 

El procés de supressió de la senyoria d’origen medieval del segle XIX consolidarà la propietat 

dels antics detentors dels domini directe. Tant el Registre de la Propietat com el Codi Civil 

seran institucions que garantiran la nova propietat, ara perfecta, dels antics senyor directes. A 

causa de la gran importància de la propietat imperfecta, Catalunya esdevé un cas paradigmàtic 

a l'hora d'analitzar la redempció dels censos a l'Espanya liberal. R. Congost ha mostrat que el 
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fet que els censos fossin redimibles no implica que a la pràctica fossin redimits. Durant la 

promulgació de les lleis de redempció el pagament del cens ja es trobava molt deteriorat i, 

cada vegada més, era més fàcil evitar fer aquest pagament. Els canvis legislatius a inicis del 

segle XX -concretament la reforma de la Llei Hipotecaria de 1909- ens ofereix una bona 

radiografia de l'estat del cens en aquell moment. Arran de la reforma, els senyors directes que 

volguessin seguir cobrant els censos, havien d'inscriure els seus béns immobles al Registre de 

la Propietat. El poc interès mostrat pel conjunt del senyors directes ens mostra aquell “un 

largo período de impago” (Congost, 2007: 211)
9
.  

La tesi defensada per R. Congost contrasta amb altres que s'havien defensat amb anterioritat 

dins la historiografia espanyola amb cert ressò i rellevància. B. Clavero, en un article publicat 

l'any 1980, apunta que és coherent que els liberals al poder vulguin suprimir els censos perquè 

eren un element vertebrador de la societat senyorial, la qual es pretenia substituir. “Pero el 

caso es, según sabemos, que la revolución española no parece alcanzar el capítulo de los 

censos” (Clavero, 1980: 46-47). Fins aquí, no veiem grans diferències entre les interpretacions 

de Clavero amb les de Congost: totes dues constaten que els censos no pateixen un gran 

procés de redempció durant el segle XIX. En un repàs de la legislació liberal sobre la qüestió, 

Clavero atribueix la falta d'una redempció generalitzada a la poca voluntat de les lleis. Entre 

aquestes lleis es mencionen la legislació gaditana de 1805, la del 1823 del Trienni Liberal i la 

de 1837, que recupera l'anterior amb matisos. En totes elles, la supressió definitiva dels 

censos “queda irresuelto por la legislación abolitiva de derechos señoriales” (Clavero, 1980: 

53) i, per tant, seria una revolució liberal “inacabada” pel que respecte aquesta qüestió, tot el 

contrari dels postulats que hem vist anteriorment.  

En un treball de M. Peset i Y. Blasco trobem, altre cop, un recorregut a través de les lleis 

liberals referides a la redempció dels cens. En aquest cas, els autors noten que el liberalisme 

s'inspira notablement en les lleis prèvies al moment de la Revolució Liberal. Concretament, 

aquest precedent es trobaria a la llei de 1811, que abolia la senyoria jurisdiccional però 

mantenia la territorial, que passava a ser considerada propietat. Al 1823 s'enduriria la posició 

dels senyors directes exigint presentar llurs títols i reduïa el preu del lluïsme en la redempció. 

La primera d'aquestes condicions va ser suprimida a la llei de 1837, ja en plena revolució. 

                                                 
9
 La qüestió sobre la legislació de la redempció de censos continua cuejant fins la dècada dels noranta del 

segle XX. La llei franquista de 1945 manté la capitalització del 3% del Codi Civil de 1889 i inclou els 

pagaments dels endarreriments i deutes. Es produeix, doncs, un enduriment en els condicions en la redempció 

(per a un anàlisi detallat d’aquesta llei vegeu Congost, 2007.  L’any 1990, el Parlament de Catalunya tornà a 

legislar sobre la qüestió. La llei 6/1990, aprovada per unanimitat, obligava a la redempció, una passa que cap 

altre legislació havia introduït fins aleshores. A més la llei menciona explícitament la voluntat de cloure el 

procés normatiu iniciat el 1945 (Congost, 2000).  
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Comparant les lleis de 1805 i 1823; els autors noten similituds i diferències. D'una banda hi 

ha una tendència a facilitar en la redempció: “se puede pagar cuando guste, por terceras 

partes el canon o el luismo” (Peset & Blanco, 1992; 75). D'altra banda, però, al 1823 es 

detecta un canvi d'estratègies en els liberals: ja no es tenen presents els drets d'hospedatge i es 

facilita la redempció limitant el pagament de dues terceres parts del lluïsme enlloc de pagar 

tots els drets del senyor directe. Malgrat les facilitats, no hi ha una redempció generalitzada al 

llarg de la centúria perquè calia pagar el valor de la finca en el moment de la redempció (Peset 

& Blasco, 1992: 72-76). 

A tall de síntesi, s'observa que tot i les discrepàncies interpretatives, hi ha un consens 

historiogràfic prou generalitzat que tant a Catalunya com a Galícia hi ha una supervivència 

dels censos emfitèutics. Sovint, s’han fet servir les resistències de tipus foral per explicar 

aquesta “anomalia” que es produeix en aquestes dues regions. Per detectar les diferències 

interpretatives més clarament entre els diversos autors utilitzarem un altre article de R. 

Congost (2000) on crítica les postures de Clavero. Per a Congost, aquest autor cau en 

l'apriorisme de creure que tots els sectors socials ambicionen la plena propietat de la terra. 

L'altra crítica és la consideració que l'emfiteuta encara pagava el cens al llarg del segle XIX. 

Com hem vist, el pagament del cens s'estava deteriorant en un termini llarg, i la redempció 

perd tota mena de sentit. En qüestió dels censos, per tant, la pràctica social va, per tant, per 

davant l'acció legisladora: feia temps que el pagament del cens ja no era rellevant o, 

directament, ja no es feia.  

 

2.2. La gran i la petita propietat: gestió, rellevància i evolució històrica.  

Més enllà de l'estudi dels canvis en sentit liberal, en una anàlisi de les formes de propietat de 

l'explotació agrària a la Catalunya contemporània cal incloure l'estudi de les dimensions de la 

propietat. Es tracta d'un aspecte important per a captar la transició al capitalisme d'una 

societat rural ja que les grans escoles de pensament econòmic ho consideren un aspecte clau 

en les seves interpretacions. Així, tant des de perspectives neoclàssiques com marxistes s’ha 

considerat la gran propietat quelcom imprescindible pel pas cap el capitalisme agrari. La 

presència de la gran propietat seria una de les condicions per a la introducció de millores 

tècniques i una explotació més eficient del sòl, a través del treball assalariat. En definitiva, la 

gran propietat seria el germen necessari per al desplegament dels sistema capitalista agrari.
10

 

                                                 
10

  Es tracta, sens dubte, d'una definició restrictiva del capitalisme agrari. Tanmateix, les teories econòmiques 

sovint han entès així aquest concepte. 
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Què passa a la Catalunya contemporània: la gran propietat és la protagonista de l'estructura 

econòmica? O tenen més importància les petites explotacions? A les darreres investigacions, 

hi ha cert consens sobre la gran importància que ha tingut la petita propietat a Catalunya. 

Contràriament al que aquells models teòrics havien assenyalat, al territori català s'entra al 

sistema capitalista amb un creixent pes de la propietat de petites dimensions.  

 

La gestió de la gran propietat  

El discurs liberal que es consolida al segle XIX també incorpora la idea d'un nou tipus de 

propietari, el qual s'ha d'implicar activament en les seves explotacions. Així, segons aquestes 

teories, que acaben sent acceptades per molts propietaris agrícoles; “calia trencar amb la 

pràctica tradicional de viure al marge de l'explotació agrícola i s'havia de substituir per una 

participació cada cop més activa en la direcció de l'explotació” (Garrabou, Pujol, Colomé & 

Saguer, 1992a: 113). En un moment en què la parceria era el contracte més estès per a 

l’explotació agrícola, la idea del propietari actiu es materialitza més en una creixent 

importància dels càrrecs de gestió intermedis, com els procuradors, els administradors i els 

apoderats que en l’explotació directa per part del propietari (Garrabou, Planas & Saguer, 

2002: 304).A l'entrada del segle XIX la gran propietat es trobava geogràficament dispersa pel 

territori català. Juntament amb aquesta característica, els diversos canvis introduïts per la 

Revolució Liberal van facilitar l'accés a la propietat de nous grups socials, generalment 

establerts a les ciutats. La propietat agrària, per tant, es trobava amb obstacles per a una gestió 

capitalista, com es venia reclamant des dels sectors influïts per les tesis smithianes i la gestió 

indirecta va continuar sent la més generalitzada (Garrabou, Saguer & Planas, 2001b: 16-23). 

Les condicions de la propietat complicaven als propietaris gestionar directament llurs 

propietats, fomentant la presència d'administradors i procuradors.  

R. Garrabou, J. Planas i E. Saguer han estudiat el perfil sociològic d'aquests sectors i les 

funcions en el conjunt de decisions que aquests sectors tenien en el conjunt de l'explotació 

agrícola. Pel que fa al primer d'aquests aspectes, es destaca que la gran diversitat de gestió 

dels propietaris afavoreix que els gestors també tinguin perfils variats, cosa que fa difícil 

poder parlar d'un sector socialment homogeni de gestors de la gran propietat (Garrabou, 

Planas & Saguer, 2002: 306). La varietat de perfils dels administradors es mou entre els 

hisendats locals, homes procedents del món del dret (advocats i notaris) i, fins i tot, membres 

del sector eclesiàstic. La casuística generava, al mateix temps, una jerarquia entre els cossos 

dedicats a l'administració i gestió de la gran propietat. Així, els procuradors i administradors 

tenien un ampli i variat ventall de responsabilitats, que anaven de la organització i control del 
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treball fins a la percepció de les rendes en espècie (Garrabou, Planas & Saguer, 2001b: 55-

56). Els anomenats masovers-encarregats, d'altra banda, exercien tasques de menor 

importància i podien ser d'ajuda en les tasques de supervisió, cosa que permetia reduir els 

costos al propietari. A partir de mitjans segle XIX es detecta un augment de les competències 

assignades a aquests procuradors i administradors, que passen a tenir rellevància també en 

qüestions agronòmiques, que transcendeixen la mera gestió (Garrabou, Planas & Saguer, 

2002: 312-314).  

Un estudi de cas que pot exemplificar aquesta gestió de la gran propietat és el que J. Planas fa 

del patrimoni de Jaume Maspons i Camarasa . A l'alçada de 1920, Can Maspons va quedar-se 

com l'única propietat de la família, que a causa dels diversos problemes apareguts arran de la 

crisi finisecular. Aquesta finca havia estat explotada directament per la família amb treball 

assalariat fins 1853, quan l'estableixen en amb un contracte de masoveria. Malgrat la falta de 

dades sobre el mas, hem de pensar que durant la segona meitat del segle XIX la renda va tendir 

a la baixa. El  mateix Jaume Maspons va notar un augment de la renda en el relleu del 

masover al 1903. Tanmateix, durant les dècades inicials del segle XX es van produir una sèrie 

de canvis per tal de millorar els ingressos del propietari: els pagaments fixos i monetaris 

guanyen pes i les terres arrendades superen les explotades en parceria (Planas, 1994: 63-66). 

Des d’una perspectiva del crèdit rural R. Garcia-Orallo també ha estudiat la gran propietat 

agrària a la Catalunya contemporània i el comportament dels hisendats gironins, la classe 

propietària al camp gironí. Tot i la gran disparitat de casos, la majoria dels gran propietaris 

rurals a la província de Girona es caracteritzen per una diversificació en els seus ingressos, 

amb un especial interès per la inversió financera. És el cas, per exemple, del marquès de 

Camps, el propietari amb major superfície a la província, que complementava la seva activitat 

amb la fundació de diverses institucions financeres. Així, la “tentación financera” era una 

característica prou generalitzada entre grans propietaris rurals catalans a finals del segle XIX. 

Els titulars de la gran propietat agrària, per tant, formarien part d’allò que s’ha denominat 

burgesia, un concepte probablement més heterogeni i dinàmic del que es podia haver 

concebut (Garcia-Orallo, 2009: 15-19).  

 

 

Petita o gran propietat?  

Entre els estudis sobre la propietat agrària a la Catalunya contemporània, hi ha un consens 

força generalitzat sobre l'enorme importància de la petita propietat. Tot i que trobem 

importants diferències regionals, la petita propietat té un pes molt important en el conjunt de 
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l’estructura agrícola catalana. És per aquest motiu que, si entenem el capitalisme de forma 

restrictiva, es podria arribar a parlar d'un capitalisme impossible ja que el gran propietari que 

gestiona directament una gran propietat és una imatge poc usual a Catalunya (Garrabou, 

Planas & Saguer: 2002). 

Durant el segle XIX observem una evolució diversa de la petita i de la gran propietat. A través 

d’un estudi de les fonts fiscals dels segles XVIII i XIX –cadastre i amillaraments 

respectivament- és possible reconstruir la trajectòria de la propietat agrària per aquests segles. 

Utilitzant aquestes fonts, A. Segura, mostra com a les zones properes dels nuclis 

industrialitzats  petita i gran propietat evolucionen de manera desigual durant el vuit-cents. 

D’una banda, la petita propietat, molt fragmentada, tindria el 90% de propietaris però el 40% 

de terres. Els mitjans i grans propietaris, sumats, representarien només un 10% de propietaris 

però controlarien un 60% (Segura, 1993: 48-49). El mateix autor observa una davallada del 

pes relatiu de la propietat pagesa a l’entrada del segle XIX: tot i que hi ha un augment nominal, 

la seva importància s’hauria deteriorat en benefici de la gran propietat (Segura, 1993: 54).  

També utilitzant les fonts fiscals R. Garrabou, J. Planas, E. Saguer i E. Vicedo estableixen les 

diferències i desigualtats en l'accés a la propietat a mitjans del segle XIX a Catalunya. En 

aquest cas, les fonts són els amillaraments entre 1860 i 1875 de diversos pobles del Baix 

Empordà, la Segarra, l'Urgell i el Vallés Occidental. Aquesta font fiscal és creuada amb els 

padrons de població de cada una de les localitats estudiades
11

 (Garrabou, Planas, Saguer & 

Vicedo, 2014). Els resultats d'aquestes recerques a escala local, mostren un índex de Gini de 

l'extensió de la propietat sempre a l'entorn del 0,7; indicador d'elevats nivells de desigualtat. 

D'altra banda, els autors estableixen quatre categories en funció de l'ingrés potencial, que 

s'estima a través de diversos multiplicadors del salari anual d'un jornaler masculí. Així, la gran 

propietat és aquella que supera per deu vegades el salari, l'acomodada la que es mou entre deu 

i tres, la de subsistència entre tres i u, i la precària no pot ingressar l'equivalent al salari del 

jornaler masculí (Garrabou, Planas, Saguer & Vicedo, 2014: 133-134). Pel que fa la 

incidència de la gran propietat, es mostra una gran disparitat de casos: es mou entre el 51% i 

la inexistència, quant a l'ingrés potencial; tot i que prenent la superfície es detecten més 

similituds en els casos estudiats. D'altra banda, la forta presència de les propietats acomodada 

i de subsistència, mostra l'existència d'un sector pagès amb cert benestar i, hem de pensar, 

amb capacitat de dinamitzar l'economia rural. Aquest sector, es mouria entre la meitat i la 

tercera part dels propietaris. En darrer terme; els treballadors precaris, amb propietats que no 

                                                 
11

 Per a més detalls sobre les fonts tractades i la metodologia emprada, els mateixos autors ho expliciten 

entre les pàgines 117 i 122. 
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garanteixen el sou d'un jornaler o sense propietats, també són molt significatius. En incloure 

“no propietaris” en aquest darrer segment social es produeix un augment important del 

nombre de precaritzats al camp català. De fet, en les mostres treballades, els veïns sense terra 

en propietat es mouen entre el 26% i el 49% del total. En síntesi, malgrat els problemes de la 

perspectiva local, es presenta una societat molt polaritzada en l'accés a la propietat. Al mateix 

temps, s'obren interrogants en l'anàlisi dels ingressos i les condicions de vida dels amplis 

sectors precaris en la societat rural del segle XIX (Garrabou, Planas, Saguer & Tello, 2014: 

136-146). 

Com hem vist en el cas particular del patrimoni de Jaume Maspons, la crisi de finals del segle 

XIX va suposar un moment de canvi en l’estructura de les explotacions a Catalunya. En efecte, 

la crisi finisecular va tenir efectes sobre l'estructura de la propietat i marca un punt d'inflexió. 

A tombant de segle xix, coincidint amb aquests canvis, suposa una vertadera “recomposició 

del món rural a Catalunya”, que passa pel reforçament de la petita propietat (Garrabou, Pujol, 

Colomé i Saguer, 1992a: 129).  

D'altra banda, és pertinent apuntar alguns estudis que han tractat la qüestió des d'una 

perspectiva comarcal, que reforcen la hipòtesi de la importància de la petita propietat
12

. En 

primer lloc destacarem l'estudi d'E. Saguer per a la comarca gironina del Baix Empordà. El 

seu treball mostra una estabilitat en la distribució de la propietat, posant l'èmfasi en la 

importància de la petita propietat. Així, en aquesta zona de la Catalunya vella no s'hauria un 

produït canvi estructural en sentit liberalitzador de la propietat sinó que hi hauria una 

pervivència de l'estructura de la propietat, caracteritzada per un accés força generalitzat a la 

terra. De fet, entre els anys 1860 i 1950 l'índex de Gini a les poblacions d'Ullastret i Sant 

Sadurní de l'Heura no varia més de 0,03 (Saguer, 1992: 271). Aquesta imatge estàtica, 

tanmateix, queda matisada tant per un elevat nombre de compra-vendes de terres, la menor 

pressió demogràfica a causa de l'èxode rural, el desmantellament dels grans patrimonis rurals i 

el creixement de la propietat pagesa. En definitiva, seria aquesta darrera consideració el 

principal tret de l'evolució de la propietat al Baix Empordà entre mitjans segle XIX i mitjan 

segle XX (Saguer, 1992: 277-281). 

Per la seva banda, J. Colomé estudia el règim de propietat a la zona vitícola del Penedès. Els 

índexs de Gini municipals, de nou utilitzats per a detectar el grau de concentració de la 

propietat, es mouen entre el 0,81 i el 0,68. Colomé destaca la importància que siguin els 

rabassers el sector social més important dins el grup de la petita propietat (Colomé, 1992: 

                                                 
12

 La gran part dels estudis que citarem es troben a la síntesi de recerques de la tesi de doctorat d'E. Saguer, 

1996: 425-430. 
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242). D'altra banda, la recuperació de la crisi finisecular estaria marcada per una “profunda 

reestructuración de las relaciones de producción, que se caracterizaría por un aumento 

cuantitativo de la franja de pequeños propietarios” (Colomé, 1992: 252). Així, entre 1862 i 

1918 s'hauria produït un augment molt significatiu de la petita propietat: el pes relatiu dels 

propietaris s’hauria multiplicat per dos i l'extensió corresponent a la petita propietat, per deu. 

Aquest procés hauria acompanyat la reducció de la importància de la gran propietat que, en 

termes de superfície, hauria perdut unes 295 hectàrees (Colomé, 1992: 252-253).  

L. Ferrer ha estudiat la importància de la petita propietat a la zona de la Catalunya central. De 

nou, s’observa un accés a la propietat prou generalitzat amb un especial importància d’aquesta 

petita explotació agrícola. L’especialització vitícola del Bages havia estat protagonitzada per 

la petita propietat a través de la rabasses morta, cosa que mostraria la seva capacitat 

d’adaptació a la conjuntura dels mercats. D’altra banda, Ferrer observa que entre 1872 i 1931 

hi ha notables canvis en l’estructura de la propietat a la comarca amb un augment important 

del nombre de propietaris, protagonitzada per les explotacions més petites, i una progressiva 

fragmentació de les parcel·les dels masos, arran d’una sèrie de canvis en el sistema hereditari 

(Ferrer, 1991: 44-49). Malgrat aquest accés tant generalitzat a la propietat, hi ha greus 

problemes en l’assegurament de la reproducció; és a dir, una part molt important de les 

famílies no veien garantida la seva subsistència només amb la producció de llurs propietats. 

En aquest context, l’autor destaca la gran importància de la pluriactivitat d’aquests sectors, 

sobretot en les dones dedicades a la indústria tèxtil (Ferrer, 1991: 54-60). 

D’altra banda, per al litoral gironí comptem amb el treball d’Y. Barbaza, que centra el seu 

estudi en l’evolució paisatgística de la Costa Brava. Les seves observacions posen de manifest 

la poca incidència de concentració de la propietat a la zona. Contràriament a això, “la 

tendència general sembla anar (...) cap al trossejament de les grans propietats d’origen llunyà” 

(Barbaza, 1988: 77). En efecte, tot i una mostra de casos important
13

, Barbaza estableix 

protagonisme creixent de la petita propietat a costa tant de la mitjana com de la gran propietat. 

Les causes serien força similars al cas del Bages estudiat per Ferrer: els canvis en la institució 

de l’hereu, que havia assegurat que les explotacions agrícoles s’haguessin mantingut 

agrupades. Entre finals del segle XIX i principis del segle XIX, un decreixent interès per 

l’explotació agrària i un creixent atractiu pel món urbà hauria fet que els hereus haguessin 

preferit parcel·lar les seves grans propietats per vendre-les a petits pagesos. 

Per a l’estat de la propietat agrícola a la segona meitat del segle XX comptem amb l’estudi de 

                                                 
13

 Pals és l’únic municipi on hi ha un clar avenç de la gran propietat mentre que Castelló d’Empúries és l’únic 

on no hi ha un trossejament de les grans explotacions (Barbaza, 1988: 77-78). 
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L. Benelbas, realitzat a partir de les informacions proporcionades pels censos agraris de 1962 

i 1972. Amb la metodologia de l’índex de Gini, Benelbas observa que la propietat a Catalunya 

a la segona meitat del segle XX és més concentrada a les comarques pirinenques, on els índexs 

arriben al 0.95. Els valors més baixos de l’índex de Gini, que mostra un major equilibri de la 

propietat, serien les comarques del centre de la província lleidatana: l’Urgell, Les Garrigues, 

la Conca de Barberà i la Segarra. La resta del territori català, situaria el seu índex de Gini 

entre el 0.8 i el 0.6. Així, un dels trets definitoris de l’estructura de la propietat agrícola a la 

Catalunya del segle XX seria “que les comarques amb graus més alts de concentració són les 

que posseeixen menor superfície conreada” i viceversa (Benelbas, 1980: 25).  

 

2.3. Els règims d'explotació de la terra. 

A l'entrada de l'època contemporània, la parceria és el principal règim de tinença a Catalunya. 

Les grans escoles teòriques han criticat abastament aquesta mena d'explotació. Així, trobem 

tota una literatura que carrega contra la parceria, considerant-la un autèntic problema per a 

una treball eficient de les explotacions agràries i que planteja el paper actiu del propietari a 

l'hora de gestionar-les. Es produeix aquest canvi en la Catalunya contemporània, amb una 

major participació del propietari a través de l'explotació directa? O hi ha una persistència de 

règims, com la parceria, “poc adients” en contextos d'economies de mercat? A més de les 

parceries, quins altres règims d'explotació hi ha a Catalunya? Quina és la seva evolució?  

 

La parceria en època contemporània. 

La creixent influència dels economistes clàssics en les teories sobre l'explotació agrícola va 

generar un estat d'opinió contrari al sistema de la parceria i un debat sobre la conveniència 

d'aquest règim d'explotació de la terra (Garrabou, Pujol, Colomé & Saguer, 1992b: 32-33). 

Així, els grans propietaris estaven cada vegada més convençuts de la importància de substituir 

la parceria per l'explotació directa amb l'ús de mà d'obra assalariada. Tanmateix, l'experiència 

històrica mostra que a Catalunya els sistemes de la parceria sobreviuen a l'ofensiva: “during 

the decades which followed the liberal agrarian reforms, traditional forms of tenure survived 

with few changes and sharecropping continued to be the principal method of running large 

estates” (Garrabou, Planas & Saguer, 2001a: 91). Per tant, si prenem la definició restrictiva 

del capitalisme agrari, a Catalunya s'hauria desenvolupat amb l‟obstacle que suposava la 

pervivència d'un contracte que fragmenta la propietat.  

Per explicar les causes de la supervivència de la parceria a la Revolució Liberal s'han donat 
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explicacions de caràcter socioeconòmic: les característiques de l'economia agrícola a 

Catalunya serien un estímul a seguir contractant parceries. Entre aquestes característiques hi 

trobem un fort pes de l'explotació familiar i, per tant, la inexistència d'un grup social 

proletaritzat al món agrari; una baixa capacitat adquisitiva dels parcers i un elevat cost 

d'explotar directament per part dels propietaris. Aquest darrer factor sembla que el més 

rellevant per aturar possibles intents per part dels propietaris a explotar directament les seves 

explotacions (Garrabou, Planas & Saguer, 2001a: 94). En la mateixa direcció, s'ha destacat 

que els antics senyors útils, ara plens propietaris, van aconseguir unes garanties dels seus drets 

de propietat a través del Codi Civil de 1889 i del Registre de la Propietat de 1861 però al 

mateix temps “havien d'acceptar que parceries i arrendaments eren la manera més rendible 

d'explotar les seves propietats, a causa de les elevades despeses salarials que implicava 

l'explotació directa” (Pujol, 2002a: 23).  

A Catalunya, la parceria es caracteritza per ser un contracte de curta durada però de renovació 

tàcita entre les dues parts contractants. El grau d'intervenció dels propietaris variava segons la 

zona geogràfica, tot i que es comparteixen les àmplies prerrogatives del propietari en els usos 

del sòl, en la decisió del quadre tècnic i la inversió per tal de millorar les explotacions 

(Garrabou, Planas & Saguer, 2001b: 40). Pel que fa a les diferències regionals, mentre que a 

les comarques gironines era habitual que el propietari es limités a aportar la terra i a imposar 

restriccions sobre el parcer a través del contracte; a les comarques de Lleida el propietari 

intervenia en les despeses de millora i tenia un paper més actiu a l'hora de controlar el parcer 

(Garrabou, Planas & Saguer, 2001a: 96-97). En una anàlisi dels canvis i les continuïtats del 

món agrícola a Catalunya entre finals del segle XIX i inicis del XX; R. Garrabou, J. Pujol, J. 

Colomé i E. Saguer exposen que també es detecta una diversitat d'actituds pel que fan els 

canvis propugnats pel liberalisme, en creixent difusió durant el període. Primerament, a 

Girona destaca que “les pràctiques agrícoles tradicionals continuaren dominant en els sistemes 

d'explotació dels masos, sense que es produïssin gaires canvis significatius durant aquesta 

etapa” (Garrabou, Pujol, Colomé & Saguer, 1992a: 116). Per la seva banda al Penedès, 

principal zona d'especialització vitivinícola del territori català, es produeix un progressiu 

arraconament de la rabassa històrica en benefici l'arrendament, que experimenta un important 

creixement. En darrera instància, l'estructura productiva de les comarques lleidatanes, 

caracteritzada per grans explotacions cerealícoles, fa poc atractiva l'aplicació de novetats 

(Garrabou, Pujol, Colomé & Saguer: 1992a, 117-118). En general, malgrat tot, els autors no 

observen grans canvis en la parceria durant el període d'expansió agrària anterior a la crisi 

finisecular (1860-1880). Serà només arran del període de la crisi de finals del segle XIX que es 
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podran produir canvis estructurals en el contracte de parceria.  

Els problemes de la gestió directa de la gran propietat encara seguien existint en el procés de 

recuperació d'inicis del segle XX. D'aquesta manera, la opció més general per part dels 

propietaris va ser l'augment del seu protagonisme però amb el manteniment dels tractes de 

parceria. En efecte, durant primers anys del segle XX els propietaris semblen conscients de les 

dificultats de l'explotació directa i intenten influir en l'explotació amb altres mecanismes com 

la millora de la formació pagesa i la reorganització a nivell social (Garrabou, Pujol, Colomé & 

Saguer, 2001b: 129). Més enllà de les qüestions econòmiques aquest conjunt de mesures 

també tenia altres objectius: alguns propietaris parlaven de “rahons d'ordre social”
14

, que 

justificarien el manteniment de la parceria.  

A la Catalunya vella, la parceria solia estar vinculada a la masoveria, una modalitat de 

contractació agrària singular
15

. Al nord-oest de Catalunya, en efecte, la base de l’estructura 

econòmica agrícola s’havia basat històricament amb masos d'explotació familiar. Al llarg del 

segle XVIII, però, s'haurien anat gestant uns canvis socials de gran calat, que hauria alterat les 

bases del món dels masos fins i tot abans de la Revolució Liberal (Congost & To, 1999: 18-

22).  

Els canvis més significatius als tractes de masoveria s'haurien produït durant la primera meitat 

del segle XX. El progressiu creixement de preus i la davallada de la renda van ser les dues 

característiques més destacades durant aquest període i van jugar un paper important a l'hora 

d'explicar aquests canvis: la dinàmica alcista dels preus hauria determinat els canvis 

contractuals de la masoveria històrica i l'actuació dels propietaris. A la taula 1 veiem reflectits 

els dos processos: el creixement espectacular de la renda nominal entre 1920-29 contrasta 

amb la caiguda real, expressada pessetes constants de 1913. La davallada, tanmateix, s'inicia 

ja durant el segle XIX i durant el primer terç del segle XX no recupera els valors d'anteriors a la 

crisi (període 1850-59).  
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 Vayreda, 1908; citat a Garrabou, Pujol, Colomé & Saguer, 1992: 129.  
15

 Per a estudis de l'evolució de la masoveria a terres gironines en una llarga durada vegeu Congost, R. & To, 

L. (coor.) (1999), Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX), Barcelona: Publicacions 

Abadia de Montserrat.  



25 

 

Taula 1. Evolució de la renda del propietari d'una masoveria (100 = 1850 - 59) 

Període Renda nominal Renda en pts. constants  

de 1913 

Equivalent en jornals 

1850-59 100 100 100 

1880-89 82 82 59 

1900-09 99 86 67 

1920-29 186 86 52 

Font: Saguer, 1999: 456. 

 

La dècada de 1960 és el punt d'inflexió per a la masoveria històrica, que havia dominat el 

camp català. En aquest cas, la resposta més estesa a la conjuntura econòmica va tendir a la 

relaxació d'aquesta mena de contracte agrari, dotant d'una major autonomia per al masover. 

Contractualment, la flexibilització es va plasmar en la tendència general del pas de les 

masoveries parciàries a les arrendatàries. A diferència dels canvis de principi del segle, el 

principal agent del canvi va ser l'èxode rural, impulsat per la elevada demanda de mà d'obra 

de les ciutats (Saguer, Serra & Subirà, 2010: 228). Les darreres investigacions de la 

historiografia gironina han posat en evidència, a través de la història oral, les pràctiques dels 

darrers masovers de Girona. Amb la oralitat s'ha posat en evidència la complexitat dels tractes 

de masoveria i la dificultat de traçar línies d'evolució general: es produeix una gran varietat de 

situacions segons cada cas. Tanmateix, s'ha posat en evidència que, pel que fa el cas gironí, 

l'especialització ramadera, iniciada a la sortida de la crisi de finals del segle XIX, es va 

consolidar durant aquest període, incloent en els pactes la ramaderia i la plantació d'userda 

(Saguer, 2011: 179-196). D'altra banda, l'estratègia de la història oral també és interessant 

perquè mostra la mentalitat del món masover i la importància del pacte verbal i privat enlloc 

de l'escrit davant de notari (Saguer, 2011: 169).  

En qualsevol cas, els canvis estructurals de l'economia experimentats durant la segona meitat 

del segle XX van comportar l'abandonament definitiu de la masoveria. L'augment de la 

productivitat agrícola i la demanda de mà d'obra d'altres sectors productius són aspectes claus 

a l'hora d'explicar el final de la masoveria com a contracte agrari general a la Catalunya vella. 

 

La rabassa morta i el conflicte rabassaire
16

  

La discussió sobre l'evolució de la rabassa morta i el conflicte rabassaire ocupa un lloc 

                                                 
16

 El gran interès per la qüestió rabassaire, com s'apunta al text, ha generat una llarguíssima bibliografia que, 

en un treball d'aquestes característiques, és impossible reproduir per complert. Es mencionaran els títols més 

rellevants i d'altres de publicació més recent.  
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privilegiat dins la historiografia social i econòmica de Catalunya. De nou ens trobem davant 

un contracte indirecte molt generalitzat al camp català. Les característiques de la rabassa 

morta fan que sigui un contracte singular en el règim jurídic català. En primer lloc, tot i que es 

tracta d’un contracte emfitèutic, la seva durada estava limitada a la mort de dues terceres parts 

dels ceps plantats. Això diferia de l’emfiteusi típica a Catalunya, que era un contracte a 

perpetuïtat. Per tant, a efectes pràctics, la rabassa era una emfiteusi amb caràcter temporal. 

Segonament, la rabassa morta era un contracte que s’aplicava de manera exclusiva en aquelles 

explotacions plantades de vinya. De fet, l'arrelament d'aquest contracte a les explotacions 

vinateres és un dels principals elements de l’expansió d’aquest cultiu a Catalunya. Arran dels 

canvis del règim de propietat introduïts pel canvi liberal es va generar un conflicte entre els 

propietaris i els treballadors sobre el significat del contracte: per a uns era similar a la parceria 

i pels altres a l’emfiteusi. A més de la problemàtica relacionada amb la propietat en el 

contracte, l'estudi del plet rabassaire pren encara més interès pels historiadors per la gran 

importància de la vinya durant bona part del segle XIX. L'estudi de la contractació a les terres 

cultivades amb vinyes esdevé un excel·lent estudi de cas per a l'anàlisi dels canvis dels 

contractes i d'accés a la terra a la Catalunya contemporània.  

E. Giralt és un dels primers estudiosos del conflicte rabassaire i de l'evolució del contracte de 

rabassa, un aspecte fonamental en la seva interpretació de la qüestió. Per a Giralt el motiu del 

conflicte és la cèlebre desnaturalització de la rabassa morta, que, malgrat les diferències, 

havia estat entesa com similar a l'emfiteusi perquè la durada acaba sent molt llarga, quasi a 

perpetuïtat. Tot i que formalment es segueixen signant rabasses mortes, en un determinat 

moment es pretén canviar el contingut tradicional i transformar-la en un arrendament o en una 

parceria. Amb aquesta estratègia, des del domini directe es prenien les regnes de la titularitat 

de la terra: “[el propietario] borraba del Registro de la Propiedad el nombre del rabasser y 

recuperaba una tierra cuyo dominio útil tenia temporalmente enajenado” (Giralt, 1965: 286). 

La crisi de la fil·loxera, iniciada a Catalunya l'any 1879, va ser l'argument perfecte pels 

senyors directes per acabar amb la posició de força dels rabassers, eliminant els tractes 

emfitèutics de la rabassa.  

Alguns autors com J. Carmona i J. Simpson, que han estudiat la qüestió rabassaire des de la 

perspectiva de l'economia institucionalista, han qüestionat la tesi de la desnaturalització del 

contracte. Aquests autors, plantegen que els propietaris i antics senyors directes tenien interès 

en establir contractes de llarga durada per tal de generar un incentiu al rabasser per treballar 

millor la terra. D'aquesta manera, a parer dels autors, hi ha una continuïtat de facto del que 

havia representat la rabassa però amagada en altres institucions jurídiques com l'arrendament 
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o la parceria; a causa de la codificació legal de 1889. Contràriament als altres estudiosos que 

hem tractat, Carmona i Simpson consideren que les reivindicacions no tenen una relació 

directa amb els drets de propietat sinó que el conflicte giraria a l'entorn de l'incompliment de 

clàusules i, per tant, serien conflictes més ordinaris del que ens hauríem pensat. Així, aquests 

autors no observen la desnaturalització de la qual parla E. Giralt (Carmona & Simpson, 1999: 

112 i 122-123). Tot i aquests llargs debats sobre la naturalesa jurídica de la rabassa, a partir 

d'aquí l'entendrem com a contracte emfitèutic, de la mateixa manera que la historiografia l'ha 

acabat entenent majoritàriament (Congost & Saguer, 2015: 181-182). 

La trajectòria històrica del contracte de rabassa morta s’ha treballat a escala regional, cosa que 

pot generar una diversitat de casos. Els estudis de les comarques de l’Anoia, el Bages i el 

Penedès; els principals focus d’explotació vitícola a Catalunya, han centrat la major atenció 

sobre el plet rabassaire. En aquestes zones, en efecte, la major part dels estudis observen la 

desnaturalització del contracte, arran de l’augment de la conflictivitat social en aquests anys. 

La presa de consciència és, doncs, un element central en el conflicte a les zones de major 

especialització vitícola. De la banda dels propietaris de les vinyes explotades amb rabassa 

morta, l'any 1851 es presenta com un any crucial per dos factors. El projecte de promulgació 

del Codi Civil d'aquell any –finalment, fallit- havia de consagrar llurs drets de propietat 

limitant els contractes als 60 anys sempre que no s'indiqués una altra durada davant el notari. 

El mateix 1851, es va crear l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), una autèntica 

patronal dels propietaris agraris i que va pressionar per reduir a 50 aquells 60 anys estipulats 

al Codi Civil. El text finalment aprovat al 1889 no només va recollir aquesta reivindicació 

sinó que també va sancionar la possibilitat del desnonament, l'altra gran demanda de l'IACSI. 

A més de la via legal, els propietaris tenien altres estratègies per assegurar els seus drets de 

propietat: s'evitava mencionar “rabassa morta” als contractes signats i el pes dels contractes 

privats i verbals va augmentar (Colomé, 2015: 253-254). Pel costat dels rabassers, les 

respostes de la imposició de la legislació liberal van passar tant per les accions individuals i 

esporàdiques de boicot a les explotacions com per les accions col·lectives, com la pressió als 

rabassers que acceptaven les noves condicions del contracte i als propietaris, a través de les 

vagues (Colomé, 2015: 265-266).  

La gran importància de la vinya a les comarques de Barcelona i Tarragona ha deixat en un 

segon terme el contracte de rabassa morta a Girona. Així, s'ha considerat que la rabassa morta 

havia estat limitada a aquelles zones de Catalunya i que les comarques de gironines haurien 

seguit una trajectòria pròpia en el règim d'explotació de la vinya (Congost & Saguer, 2015: 

178). Tanmateix, s'ha evidenciat que la rabassa morta va ser la principal forma d'explotació de 
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vinyatera també a les comarques de Girona, sobretot durant la segona meitat del segle XVIII. 

En aquest cas, però, l'evolució que es segueix a partir del segle XIX és diferent: enlloc de 

consolidar l'antiga rabassa emfitèutica com un arrendament temporal, es detecta un augment 

significatiu del nombre d'establiments emfitèutics. Es constata d'aquesta manera la força 

negociadora dels petits pagesos rabassers a les comarques de Girona, a diferència d'altres 

territoris d'especialització vitícola on el contracte va esdevenir una parceria de facto (Congost 

& Saguer, 2015: 179 i 207). 

 

L'alternativa de l'explotació directa 

Amb tot l'exposat fins ara, ja és possible deduir que l'explotació directa per part del propietari 

no fou pas la opció més general a la Catalunya contemporània. Tant l’arrelament dels 

contractes com la rabassa morta o la parceria com la importància de la petita explotació ja 

prefiguren la poca importància de les fórmules d'explotació directa.  

Això, tanmateix, no exclou l'existència de l'explotació directa per part dels propietaris. De fet, 

les parts de l'explotació que no s'havien de treballar, com els erms o els boscos, solien ser 

gestionades directament pels propietaris. D'altra banda, el rellevant paper que els economistes 

clàssics atorgaven a la gestió directa dels propietaris generava uns debats entre les classes 

propietàries sobre la viabilitat de menar directament llurs propietats. Alguns, com el marquès 

del Sentmenat l'any 1872, van decidir-se per aquesta opció però l'elevada quantitat de capital 

requerida per introduir l'explotació a través del treball assalariat va provocar un espectacular 

augment de les despeses. Els ingressos també van experimentar un important creixement però 

molt per sota respecte totes les despeses, cosa que va provocar el retorn al règim de parceria, 

l'any 1879 (Garrabou, Planas & Saguer, 2001b: 30). 

La viabilitat de la gestió directa de la gran propietat, ja amb serioses dificultats a mitjan de 

segle XX, es veu greument perjudicada amb la crisi finisecular. Més enllà de l'estudi de cas 

exposat, altres treballs amb perspectiva estructural confirmen que el cas de Maspons no és 

excepcional. Els intents de consolidar una explotació directa per part del propietari durant els 

moments de creixement econòmic es van veure truncats amb la crisi. La fase de recuperació a 

inicis del segle XX es va produir en un context en què els propietaris tenien serioses dificultats 

tant per afrontar els costos com per controlar les seves explotacions. La opció més 

generalitzada va passar pel reforçament dels contractes de parceria però amb un major grau de 

participació del propietari. De la banda dels pagesos, aquest es tracta d'un moment de 

dinamisme social amb la proliferació de noves formes d'organització. (Garrabou, Pujol, 

Colomé & Saguer, 1992a: 129-130). 
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Les dificultats a l’hora d’analitzar els drets de propietat són molt notòries i destacables. Hem 

de tenir ben present que la propietat és una construcció social, que varia a cada moment 

històric, segons el context. La definició de què vol dir posseir en plena propietat és un dels 

grans problemes que planteja l’estudi de l’evolució de la propietat en època contemporània. 

Bona part dels estudis han projectat cap al passat una manera molt concreta de propietat, la 

del present, sense tenir en presents la multiplicitat de drets sobre la terra. D’altra banda, 

l’aplicació d’adjectius com gran, mitjana o petita són problemàtics arran de la seva enorme 

ambigüitat. L’estudi de l’estructura de la propietat planteja una sèrie de reptes a superar.  

Pel que fa a l’evolució de la propietat a la Catalunya contemporània, podem concloure que hi 

ha una sèrie de pervivències i ruptures. Tot i que el procés de la Revolució Liberal que, segons 

línies interpretatives àmpliament acceptades, havia d’alterar les bases de l’estructura de la 

propietat, cosa que no va passar a la pràctica. Així, el conjunt de reformes que havien de 

perfeccionar la propietat agrària no ho van fer: ni la redempció de censos va ser general i ni 

els processos de desamortització cercaven canvis estructurals de la propietat. D’altra banda,  

el trencament que va suposar la crisi agrària de finals del segle XIX va comportar una sèrie de 

canvis, en sentit de consolidar la propietat pagesa petita. En efecte, l’anomenada crisi 

finisecular va significar la crisi de les grans estructures de la propietat. La caiguda tendencial 

de la renda de la terra, la pèrdua d’atractiu econòmic i social de les inversions rústiques i els 

canvis en els règims hereditaris van ser les principals causes d’aquesta sèrie de canvis a finals 

de segle, que acabaren per consolidar la propietat pagesa (Saguer & Garrabou, 2006: 383). 

Paral·lelament a l’estructura de la propietat, una anàlisi del capitalisme agrari a Catalunya ha 

de recollir els règims d’explotació dominants i la seva evolució. En aquest cas, es detecta un 

fort arrelament d’un sistema com la parceria, aparentment poc capitalista. El cas de la rabassa 

morta, molt estudiat per la historiografia, pot donar llum sobre la propietat agrària a Catalunya 

en aquest període. A les zones de major especialització vitícola, els propietaris van aprofitar la 

crisi fil·loxèrica de finals del segle XIX per canviar la tipologia contractual dels rabassers, que 

van passar a ser parcers o arrendataris. L’alternativa de la gestió directa va ser sempre 

quelcom testimonial en el conjunt de l’economia agrària catalana. Malgrat això, van existir 

alguns intents per part dels propietaris en moments que veien possible maximitzar els 

beneficis. De tota manera, aquests intents, finalment fallits, no van ser la pauta dominant de la 

gestió de la propietat a la Catalunya contemporània.  

En definitiva, l’experiència històrica a Catalunya qüestiona algunes de les característiques que 

havia de tenir el món agrari pel seu desenvolupament. La consolidació de la propietat pagesa, 

capaç d’adaptar-se a les conjuntures tècnica i de mercat, va ser força general. Tampoc la 
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supervivència dels règims de tinença com la parceria va suposar un obstacle pel progrés 

econòmic del camp català (Garrabou & Saguer, 2006: 408).  
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3. L'organització del treball agrari i la seva evolució. El 

treball assalariat.   

 

 “Un aspecte fonamental per a la caracterització d’un capitalisme agrari és l’emergència 

d’unes noves relacions socials que es diferencien de les que varen funcionar en altres etapes 

històriques.” 

R. Garrabou, 2006a: 17  

3.1. Les característiques del treball agrari.  

La força de treball agrícola presenta una sèrie de particularitats que la fan diferent a la dels 

altres sectors econòmics. Una d'aquestes característiques pròpies del treball agrari és el seu 

elevat grau d’estacionalitat. Mentre en determinats moments de l'any pràcticament no hi ha 

feina; en altres, com poden ser la sega o la verema, és necessària la contractació de mà d’obra 

per fer front a l’elevada quantitat de treball que es concentra. Així, les característiques 

intrínseques de la pròpia activitat agrària, lligades al cicle climàtic i als components biològics, 

tendeixen a accentuar la estacionalitat en la mà d’obra, és a dir, hi ha un estímul a la 

contractació de la força de treball només durant els períodes on el volum de feina augmenta 

de manera exponencial. Al mateix temps, aquesta característica impedeix intensificar la 

producció quan convingui, com passa en el cas de la producció industrial (Garrabou, 2006b: 

305). Això no exclou que també existeixin treballadors de caràcter estable, és a dir, que 

treballen l’explotació de manera ininterrompuda durant tot l'any. Aquest grup estable era 

numèricament minoritari, cosa que havia comportat certa tendència a la ignorància per part 

dels estudis historiogràfics (Saguer & Colls, 2004: 814). Des de la perspectiva macro, 

certament, la rellevància d'aquest sector treballador estable és força menor que la dels 

contractats a temps parcial. Tot i així, és necessari estar atents al fenomen: l’existència d’un 

sector social assalariat i estable a les explotacions agràries catalanes podria ser una mostra de 

la implantació de noves relacions socials, on l’ingrés salarial hi jugaria un paper d’important 

rellevància.  

Un segon factor referit a les particularitats de l'activitat de la força de treball en les economies 

agrícoles és la pluriactivitat, present la ruralia catalana com a mínim fins la segona meitat el 

segle XX (Saguer, 2000: 82). Des de la historiografia això representa un element a tenir molt 

present en els anàlisis del factor treball al món agrari. Sovint s'ha entès que l'estudi de les 

sèries dels jornals era suficient per detectar els nivells de vida de les classes treballadores del 
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món rural. Tanmateix, com destaquen R. Garrabou, J. Pujol i J. Colomé (1991), l'estudi del 

preu del jornal és esbiaixat justament, a causa d’aquesta multiplicitat d'ingressos al món rural. 

Altres han destacat que l'elevat grau d'autoconsum qüestiona, encara més, la utilitat de l'estudi 

del salari (Garrabou & Tello, 2002: 115). Malgrat tot, prenent les precaucions necessàries, 

l'estudi de les sèries de jornals continua sent interessant. Segons la teoria clàssica, en la 

configuració d’un capitalisme agrari el valor del jornal hauria d’haver guanyat pes en 

detriment dels altres tipus d’ingressos, que es deixarien de banda fins a la pràctica 

desaparició. A l’hora de detectar les estructures socials, la varietat de tipus d’ingrés seria un 

problema i, en efecte, no reflectiria les condicions de vida reals. Tanmateix, el pes del jornal 

pot aportar llum per determinar fins a quin punt el sistema capitalista estaria desplegat en el 

moment estudiat (Garrabou, Pujol & Colomé, 1991: 36).  

 

3.2. La mà d’obra estable. 

Dins el món rural, la mà d'obra estable ha estat vista com quelcom poc habitual. Com s’ha 

indicat, els estudis sobre l'economia rural han confirmat que l’elevat grau d’estacionalitat per 

se de l'agricultura estimula que la mà d’obra sigui temporal. Malgrat això, també s’ha posat en 

evidència l’existència -certament, numèricament força inferior- d’un segment de treballadors 

que eren estables, és a dir, que treballaven continuadament durant un període ininterromput de 

temps. 

Aquest sector social està format per una sèrie de categories professionals diverses, que sovint 

s’han anomenat mossos, criats i jornalers, els quals comparteixen una sèrie trets sociològics 

que caracteritzen aquest grup social. La figura del mosso estava lligada a les condicions de 

solteria i la joventut. Els mossos solien ser els fadristerns, ja que quedaven exclosos del 

sistema de transmissió de l'herència i necessitaven vies d'ingressos alternatives al sistema 

d’herència. En aquests casos, es concebia que l'activitat de mosso era una ocupació de 

caràcter temporal, que acabava en el moment que el mosso es casés i fos capaç de crear un 

nou nucli domèstic (Saguer, 2000: 82). Paral·lelament, s'han registrat criats de masos d'edat 

avançada, que són entesos com a treballadors i que hi poden passar tot el seu cicle vital en un 

mateix mas. Aquesta condició presenta problemes per a l'anàlisi del tipus de mà d'obra: són 

assalariats en la manera més pura o hi influeixen altres factors més enllà del mercat de treball, 

com poden ser les relacions paternalistes? (Saguer & Colls, 2004: 823). Les figures del mosso 

i de la criada, en efecte, estaven molt vinculades a la pròpia família que els contractaven i, a la 

pràctica, passaven a formar part de la família; cosa que permetia un elevat control per part del 
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propietari (Garrabou, 2006b: 307). Així, aquest vincle personal mostraria que més enllà de les 

meres relacions econòmiques, també se n’establien de caràcter paternalista.  

La pluriactivitat, com s'ha indicat, també era un tret comú entre els diversos treballadors 

estables de masos. Aquí, de nou, entra en joc l'estacionalitat pròpia del sistemes econòmics 

agraris: dedicar-se de manera exclusiva a les tasques agrícoles no era una garantia de 

supervivència i era necessari cercar altres ingressos. Entre aquestes alternatives es poden 

trobar la construcció, l'extracció de suro o l'elaboració de productes artesanals (Saguer, 2000: 

82). D’altra banda, no podem oblidar la gran diversitat de tasques dels treballadors estables 

dins el conjunt de treballs agraris. Durant els inicis de l’ocupació de mossos destacaven les 

tasques dedicades a la cura de bestiar, sobretot amb les categories de rabadans i porquers. És 

el cas, sobretot, de les masies del Vallès Occidental durant la primera meitat del segle XIX, on 

l’explotació ramadera hi jugava un paper molt important (Roca, 2005: 65-68). Amb 

l’assentament dels mossos a l’explotació les seves tasques anirien passant cap a tasques 

domèstiques, cosa que donava una major estabilitat econòmica al treballador (Roca, 2005: 

70).  

Una altra de les característiques d'aquest tipus de mà d'obra són les diferències entre els dos 

gèneres. Pel que fa el nombre de contractats, la diferència és notable: d'una mostra de 1370 

assalariats, un 78% eren homes; un 4%, dones i la resta no consta. Des d'un punt de vista del 

prestigi social, també hi ha diferències substancials en clau gènere: la contractació de dones 

era una marca de prestigi social i d’un cert status. Un tercer aspecte que diferencia els 

treballadors estables des de la perspectiva del gènere és la seva procedència. A partir dels 

informes policials de post guerra de 1946, s'ha detectat que el radi de mobilitat és més alt en 

els homes que en les dones, que tenen uns orígens propers al mas on treballen (Saguer & 

Colls, 2004: 817, 819 i 825).  

3.3. La mà d’obra eventual. 

Com es destaca a l’inici d'aquest capítol, una de les principals característiques del treball 

agrícola és l'estímul a la mà d'obra temporera o eventual. La càrrega de treball agrària varia en 

funció de l'època de l'any i el cicle de cada plantació. L’estudi d'aquesta mena de treballadors 

és complexa perquè l'especialització productiva determina en bona mesura la tipologia de mà 

d'obra temporera requerida. Segons el tipus de cultiu dominant i les característiques 

agroclimàtiques de la zona, la demanda d’aquest treball temporer canvia (Garrabou, 2006b: 

311). Malgrat tot, és possible definir alguns trets comuns que caracteritzen els treballadors 

eventuals.  
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En primer lloc, cal destacar la importància dels jornalers en les fases d'expansió productiva 

d'un determinat cultiu. Els moments d'auge econòmic requeririen un major nombre de 

treballadors de la terra amb una rellevància notable de la mà d’obra eventual. El cas de 

l'expansió vitivinícola durant la segona meitat del segle XIX, un cas emblemàtic 

d’especialització productiva, n'és un bon exemple: “a Catalunya era relativament freqüent que 

per a la plantació de vinya s'utilitzés el sistema de preu fet” (Garrabou, 2000b). Una altra 

característica prou general de la mà d’obra temporera és la saturació del mercat de treball que 

es produeix en els moments de l'any on es concentra la major part de la feina. Això es 

produeix a causa de l'escassa mobilitat geogràfica dels jornalers: les diverses explotacions, 

geogràficament properes i especialitzades en el mateix cultiu, demandaven aquest tipus de mà 

d'obra (Garrabou, 2006b: 311). Tanmateix, aquesta darrera consideració queda matisada en 

alguns moviments que es van produir a inicis del segle XX, des de zones on el pes del cereal 

era menor a d'altres, com França, on la producció cerealícola era superior. En aquest cas, el 

moviment geogràfic per a fer la sega sí que tenia un radi força elevat. Juntament amb la sega, 

la verema era un moment de màxima demanda de treballadors eventuals. També, altres estudis 

sobre l’explotació agrària a la Segarra a finals del segle XIX han destacat gran importància 

dels jornalers estrangers, sobretot procedents de l’Aragó (Garrabou, Ramon-Muñoz & Tello, 

2015). Entre 1884 i 1895 el propietari d’aquesta gran explotació segarrenca contracta un total 

de 564 jornals, 55% dels quals aportats per jornalers locals i la resta per forasters. Aquesta 

mitjana total del període amaga la diversitat de les trajectòries seguides pels dos tipus de 

jornaler: a 1884 els jornalers locals eren una gran majoria, el 86% mentre que a 1895 el seu 

pes cau fins el 25%. Aquesta tendència s’explicaria per la “possibilitat d’abaratir els salaris” 

per part del propietari (Garrabou, Ramón-Muñoz & Vicedo, 2015: 96-97). Aquesta mobilitat 

també s’ha demostrat pel cas de la verema a la comarca del Penedès han detectat ja al segle 

XVIII “un contingent destacat dels treballadors i treballadores” que, des de la comarca de la 

Segarra, anaven a fer la verema (Garrabou, 2006b: 312). Trobem, per tant, una elevada 

mobilitat de la mà d’obra temporera a causa d’una important integració dels mercats de 

treball.  

El problemes per a l'estudi de la mà d'obra eventual augmenten a l'hora de quantificar els 

salaris. Justament a causa de la gran demanda en un mateix moment, en la major part dels 

treballadors eventuals els jornals eren força elevats. A diferència dels treballadors estables, 

però, és molt complex reconstruir un salari mitjà que cobrava el treballador. En un estudi 

d’una data tan reculada com 1935, J. Llovet ja planeja la problemàtica de la contractació de la 

mà d’obra temporera a les explotacions agràries de la plana de l’Empordà, en el context dels 
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anys trenta del segle XX. L’autor constatava que a la zona estudiava la demanda de mà d’obra 

es concentrava als mesos d’estiu a causa de la gran importància del blat. En aquest moment de 

l’any, els jornals necessaris per a l’explotació de la zona gairebé multiplicava per tres 

qualsevol altra època de l’any (Llovet, 1935: 109). Aquest caràcter discontinu del treball a les 

explotacions de la plana empordanesa hauria estat una causa, a parer de l’autor, del 

creixement del preu dels jornals (Llovet, 1935). 

D’altra banda, E. Vicedo (2002) ha estudiat la mà d’obra temporera en el marc de la 

Catalunya occidental, on l’estructura agrària està marcada per l’existència de grans 

explotacions cerealístiques, a diferència de la resta del territori català. Malgrat la presencia 

dels terratinents, les petites explotacions segueixen sent les protagonistes de l’economia de la 

agrària de la zona. La majoria d’aquestes petites explotacions pageses no permetia la 

reproducció de la unitat familiar pagesa, és a dir, que només amb la producció d’aquestes 

propietats no s’obtenia el que necessitava la família. D’aquesta manera, és aquest conjunt de 

petits propietaris els que treballaven les explotacions dels grans terratinents del blat lleidatà. 

D’altra banda, s’ha de comptar amb el calendari i el cicle dels cultius a la zona. La gran 

quantitat de treballs de la mà d’obra temporera es concentraven en tres períodes: el febrer, el 

juny i el novembre (Vicedo, 2002: 111). 

Un estudi de cas que treballa la pluriactivitat per a la població de Matadepera, del Vallès 

Occidental, propera a una zona forestal confirma a la pràctica allò que hem exposat de manera 

teòrica fins ara. Les tasques relacionades amb el bosc, la incipient indústria tèxtil, la 

construcció i la ferreteria són les activitats complementàries més usuals dels assalariats rurals. 

En aquest cas d'estudi, la proximitat a importants nuclis en procés d'industrialització 

demandants de mà d'obra com Terrassa i Sabadell hauria estimulat, encara més, aquesta 

tendència a la diversificació laboral (Roca, 2006). La mà d'obra assalariada també s'ha 

analitzat en el cas del mas Santmartí, ubicat a la localitat de Sallent, a la comarca del Bages. 

En aquest cas, s'analitzen les diverses categories socioprofessionals trobades a una llibreta de 

comptabilitats en un moment en què l'explotació era directa, entre els anys 1835 i 1872. 

Aquest estudi posa de relleu, de nou amb un cas concret, aquella sèrie de trets que ja em 

destacat anteriorment: la marcada estacionalitat de la mà d'obra assalariada, la importància de 

la solteria dels treballadors, la varietat de tasques que podia realitzar un mosso i les grans 

diferències entre els dos gèneres. A banda de mossos i criades, s'assenyala que hi havia altres 

professions, com els traginers, els bovers, els porcaters o els rabadans que sí tenien tasques 

específiques (Sanmartí, 1994).  

Una altra de les característiques dels treballadors estables agraris és la seva diversitat de 
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procedència. A la Catalunya de finals segle XIX ja es detecta que el mercat de treball 

gaudeix certa integració, cosa que afavoreix la mobilitat de la mà d’obra. Aquesta 

integració, tanmateix, no hauria comportat una convergència dels salaris: trobem, 

doncs, importants divergències salarials a la Catalunya rural de tombants del segle 

XIX (Garrabou, Ramon-Muñoz & Vicedo, 2015: 105-108). Apuntarem encara una 

darrera característica de la mà d’obra agrària a Catalunya. Com hem vist al capítol 

anterior, l’accés a la terra era quelcom força general arreu del territori però la 

majoria de petits propietaris pagesos no tenien prou terra com per assegurar la 

reproducció familiar. Així, la gran part dels que reben un salari per la venda de la 

seva mà d’obra no tenien com a exclusiu ingrés el cobrament d’aquest jornal. La 

gran part de la mà d’obra assalariada, doncs, tenia vies d’ingressos alternatives al 

salari. Alguns estudis comarcals apunten que la importància del salari no arribaria 

cobrir la meitat de la despesa que aquestes famílies tenien. Juntament amb la poca 

rellevància de la petita propietat, doncs, assistim a processos d’empobriment 

d’aquests petits propietaris pagesos que al mateix temps són la mà d’obra dels grans 

patrimonis (Garrabou, Ramon-Muñoz & Tello, 2015: 114).  

 

3.4. L'evolució del treball assalariat i el pes del salari en l’ingrés dels 

treballadors.  

Fins a quin punt els treballadors assalariats tenien importància en el món agrari de la 

Catalunya contemporània? Eren una majoria aquells que anaven a propietats alienes a vendre 

la seva força de treball a canvi d’un jornal? Quina fou l’evolució dels salaris durant la 

consolidació del sistema capitalista al camp català?  

Durant el segle XIX es poden establir dos períodes en l’evolució dels salaris de la mà d’obra 

estable: durant primer, entre 1818 i 1850-60, el valor del jornal es manté estable i relativament 

baix; mentre que al segon, iniciat a la dècada de 1850, s’iniciarien les fluctuacions en funció 

de la conjuntura econòmica. Aquest canvi en l’evolució salarial respondria al pes del salari a 

l’ingrés total dels treballadors estables: mentre durant el primer període hi hauria diverses vies 

d’ingrés; durant la segona meitat del segle XIX el salari tindria un pes més rellevant en el total 

d’ingrés del treballador (Garrabou, Pujol & Colomé, 1991: 27). Aquesta diferència, tanmateix, 

queda lleument matisada en observant els salaris reals: tot i que continua havent-hi una 

diferència notable entre les dues meitats del segle, s’observa que durant la primera etapa hi ha 

una lleu fluctuació. D’altra banda, la diferència entre les diverses comarques s’explicaria més 
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per la pressió demogràfica que exerceixen les grans ciutats industrialitzades, amb millors 

salari, que per les diferències dels costos de la vida (Garrrabou, Pujol & Colomé, 1991: 28).  

El pas d'un salari estable a un altre fluctuant és quelcom rellevant i destacable. Es tracta, en 

efecte, d'un indicador significatiu per a detectar un desplegament d'un capitalisme agrari.  

 

Gràfic 1. Evolució del salari real masculí de treballadors estables en rals (mitjanes mòbils de 

5 anys). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Garrabou, Pujol & Colomé, 1991: 48. 

 

Segons les teories clàssiques, a mesura que es consolida el capitalisme, el valor del jornal 

hauria d’haver guanyat pes en detriment d’alguna mena d’ingrés, que s’aniria deixant de 

banda fins a la pràctica desaparició. En poques paraules, el pas cap a una societat capitalista 

representaria el pas cap a un ingrés basat en el sou. Tanmateix, s’ha destacat que el salari no 

és un bon indicador per a la història social i econòmica a l’hora d’inferir les estructures 

socials, justament perquè no reflecteix l’ingrés real en societats precapitalistes. Per tant, 

prenent les precaucions necessàries, l'estudi del jornal sí que pot ser útil per a captar el grau de 

desplegament del sistema capitalista (Garrabou, Pujol & Colomé, 1991: 36). Pel que fa el 

segon període, es produiria una gran fluctuació en els salaris, cosa que ser un “indicador dels 

efectes que va tenir l'expansió del capitalisme” (Garrabou, Pujol & Colomé, 1991: 36). A 
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partir de finals del segle XIX i sobretot, a partir de 1918 s’experimenta un creixement del 

nivell de vida sense precedents i de manera continuada (Garrabou, Pujol & Colomé, 1991: 

35).  

En un altre treball, el pes del salari monetari i la seva evolució han estat estudiats, en una 

cronologia més llarga, entre 1720 i 1930 (Garrabou & Tello, 2002). En aquest cas, l'objecte 

d'estudi és la percepció monetària per jornal dels treballadors agraris estables. L’anàlisi des 

d’una perspectiva geogràfica, mostraria dos sistemes salarials dins el conjunt del territori 

català, emmarcats en un espai geogràfic concret: la zona de l'interior -bàsicament, les 

comarques lleidatanes- i la zona del litoral, on el paper del comerç marítim i els nuclis urbans 

en vies d'industrialització jugaven un paper fonamental en el mercat de treball. En termes del 

salari real, els diversos estudis confirmen el model descrit per Phelps Brown i Browse a escala 

europea. Així, es va produir un creixement de la capacitat de compra -els salaris reals- de blat 

durant el període 1861 i 1896. Concretament, la dècada de 1870 és el moment quan aquest 

augment és superior, que va aconseguir superar qualsevol altre nivell d'època preindustrial 

(Garrabou, 2006b: 320).  

D'altra banda, a més de les sèries de preus i jornals reconstruïdes, els estudiosos de la qüestió 

es fixen en els comentaris dels propietaris, que mostren “su alarma por la escasez de mano de 

obra y encarecimiento de los jornales”, per inferir que els salaris podien tenir un pes 

important en la despesa total dels propietaris i la tendència a l'ascens dels jornals (Garrabou & 

Tello, 2002: 154). Més enllà de la preocupació de classe per part dels propietaris en la difusió 

de les idees republicanes i socialistes a la ruralia catalana (Revista del IACSI, 1872: 67, citat a 

Garrabou & Tello, 2002: 156) i de l'estímul de la indústria de les ciutats, les causes profundes 

de l'auge salarial són profundes i variades. Un dels darrers factors que hauria estimulat aquest 

notable creixement dels salari reals seria el gran dinamisme mostrat per el subsector 

vitivinícola. En efecte, aquest període coincideix de ple amb el moment de màxima producció 

de les zones especialitzades en el cultiu de vinya: es produeix un auge dels contractes de 

rabassa i problemes de migradesa de mà d'obra; que disparen els jornals dels treballadors. 

Aquest procés es veuria trucat amb la crisi fil·loxèrica, sobretot a les comarques lleidatanes, 

on l'especialització era menor que al Vallès i la replantació fou més accelerada (Garrabou & 

Tello, 2002: 158 – 160).  

Els primers anys del segle XX signifiquen la recuperació dels salaris, després de la davallada 

causada per la crisi finisecular. Després d'uns anys combinant el creixement moderat i 

l'estancament salarial, l'any 1917 es presenta com el moment clau per a un nou salt amunt dels 

salaris reals dels treballadors agrícoles. A diferència del creixement anterior, en aquest cas 
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bona part de l'explicació sí que podria trobar-se en la circulació de les idees del moviment 

obrer. Cal recordar que aquests anys estan marcat per una forta mobilització social, amb forta 

influència de la revolució bolxevic que s'estava gestant a l'Imperi Rus. D'altra banda, arran de 

la posició neutral d'Espanya a la Primera Guerra Mundial, la guerra també és un factor molt 

important. D'aquesta manera, els productes procedents d'aquestes zones que no entren a la 

guerra van veure augmentar de manera important la seva demanda europea. L'auge dels 

salaris d'aquest moment va ser força més important que el de la dècada de 1870 ja que durant 

1919-20 es recupera el poder adquisitiu de 1887-95 i entre 1921-24 es supera per un 40% 

(Garrabou & Tello, 2002: 161).  

 

Taula 2. Salaris nominals i reals de la Catalunya interior i litoral entre 1915 i 1920. 

 

 

Any 

Salari 

agrícola 

a la 

Catalunya 

interior 

Salari agrícola 

a la Catalunya 

litoral 

Preu del blat 

a Barcelona 

ciutat 

(pts/hl) 

Preu del blat 

a la província 

de Lleida 

(pts/hl) 

Capacitat de 

compra dels 

salaris reals a 

la Catalunya 

litoral 

(l/dia) 

 

Capacitat de 

compra dels 

salaris reals a 

la Catalunya 

interior 

(l/dia) 

1915 2,16 3,25 29,09 28,21 10,77 7,64 

1916 2,13 3,13 31,20 30,84 11,22 6,89 

1917 2,58 3,50 34,65 33,42 12,32 7,73 

1918 3,25 4,27 39,82 39,82 13,38 8,16 

1919 3,88 5,51 40,43 38,03 17,34 10,19 

1920 5,25 7,01 55,05 51,05 13,90 10,28 

Font: Garrabou & Tello, 2002: 175. 

 

Durant la II República el nivell dels salaris es va mantenir força estable, sense grans 

creixements ni davallades: a la Catalunya litoral la capacitat de compra passa de 21 litres de 

blat al 1931 al dia a 20,54 al 1935; mentre que a la Catalunya interior no hi ha dades 

disponibles (Garrabou & Tello, 2002: 176). A la dècada de 1940, les condicions dels 

treballadors estables serien força similars i les característiques seguirien sent com fins 

aleshores (Saguer & Colls, 2004: 82).  

Les restriccions de les fonts disponibles, sobretot a causa de la falta d'un aparell estadístic 

institucional, dificulta la quantificació total del treball agrari assalariat. Amb les precaucions 

necessàries, la Taula 3 mostra aquesta evolució a partir de diverses fonts: el cens de 1860, els 

censos agraris de 1920 i 1930 i les estimacions del Banco de Bilbao per al 1955. La varietat 



40 

 

de fonts comporta que les dades que contenen són diferents: mentre que el cens, 

probablement, compta amb tota mena d'assalariat; la resta de dades només comptabilitzarien 

els que viuen d'un jornal. Malgrat els problemes de fonts, és possible observar una progressiva 

caiguda del treball assalariat entre el segle que abasten les dades. D'altra banda, al gràfic 1 

observem l'evolució del salari real masculí tant a la Catalunya litoral -Barcelona- i la 

Catalunya interior -Lleida. S'observen aquí els dos salts endavant de la capacitat adquisitiva 

dels assalariats catalans, tant el de la dècada de 1870 com l'espectacular de la segona meitat de 

la dècada de 1910. Com s’observa a la taula 3, aquest salt endavant va acompanyat d’una 

reducció d’actius agraris arreu del territori excepte Tarragona, on la incidència de 

l’especialització vitícola va evitar la davallada (Garrabou & Saguer, 1996).  

 

Taula 3. Actius agraris masculins i assalariats a Catalunya (en milers d'actius i assalariats). 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Actius Assalariats Actius Assalariats Actius Assalariats Actius Assalariats 

1860 125,6 76,6 89,5 49,3 93,5 56,7 80,8 47,7 

1920 97,3 39,9 64,4 19,5 88,8 16,5 94,5 26,8 

1930 100,5 - 57,6 5,1 77,6 5,9 70,9 6,2 

1955 80,6 15,6 59,9 8,1 81,1 9,4 86,2 23,8 

Font: Garrabou, 2006b: 317. 

 

Vista la fluctuació dels salaris durant aquest període, ens hem de preguntar fins a quin punt la 

mà d'obra assalariada estava generalitzada a la Catalunya contemporània. Es tracta d'un 

fenomen habitual? O, per contra, és quelcom residual i poc comú? En aquest punt, cal que una 

referència a allò que s'ha apuntat a l'inici d'aquest treball. Recordem que alguns estudis havien 

vist una mena d’oportunitat perduda per a la modernització de l’estructura agrària 

espanyola
17

. En aquest sentit, el discurs del paradigma del atraso veuria que la falta d’un grup 

social d’assalariats un altre dels símptomes d’aquest endarreriment de les economies agràries 

arreu d’Espanya: seria una constatació més del fracàs de l’economia espanyola. D'altra banda, 

les noves interpretacions qüestionen aquesta noció del endarreriment i que entenen d'una 

manera més àmplia el concepte del capitalisme; deslliurant-lo de comparacions amb la via 

anglesa. Aquests nous autors parlen de “un capitalisme sense proletarització” (Garrabou, 

2010: 69). La base de l’explotació continuaria sent familiar i no hauria existit mai un grup 

social important que es pugui qualificar com assalariat.  

                                                 
17

 Vegeu apartat 2.1 d’aquest treball. 



41 

 

En qualsevol cas, tant la interpretació que veu un endarreriment a causa de la falta de 

proletarització com les noves línies interpretatives que no ho consideren un problema, 

coincideixen en limitar la importància total de la mà d'obra assalariada a Catalunya dins la 

totalitat de treballadors rurals. Com hem vist, es va produir una persistència i consolidació de 

la petita propietat incapaç de reproducció familiar entre finals del segle XX i inicis del XX. 

Aquesta conjuntura socioeconòmica hauria dificultat enormement el desenvolupament 

generalitzat d'assalariats, malgrat que els masovers-parcers sí contractessin jornalers o criats. 

Així doncs, els assalariats estables no eren la majoria de treballadors de la terra ni 

conformaven un grup social nítid i diferenciat. L'estructura social del camp català va, per tant, 

més enllà de la dicotomia simple entre propietaris i assalariats en tant que la majoria de 

propietaris (petites dimensions) també eren els treballadors que percebin un salari (Garrabou, 

Pujol, Planas & Saguer, 1992c: 65). 

 

Gràfic 2. Evolució del salari real entre 1818 i 1935 al Sentmenat i el Penedès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Garrabou, Pujol, Colomé & Saguer, 1992c: 73. 

 

La mà d’obra del món rural té unes especificitats que la fan molt diferent a qualsevol altre 

tipus de treballadors. A més d’aquestes particularitats, un anàlisi del treball agrari també ha de 

comptar amb context socioeconòmic de la Catalunya contemporània. La complexitat de 

l’anàlisi rau, sobretot, en les capacitats de reproducció de les petites propietats. Com hem vist, 
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hi ha una majoria de petits propietaris que necessiten ingressos complementaris que s’acaben 

aconseguint a través de la venda de la seva força de treball. D’aquesta manera, és difícil parlar 

d’una proletarització general al camp català però sí que existien àmplies capes pageses que 

tenien ingressos en concepte de jornal.  

Quant a la trajectòria dels salaris agraris, hem vist que s’observen dos períodes: un moment de 

certa estabilitat i un moment de fluctuació, en què el pes del mercat hauria augmentat i que 

indicaria canvis estructurals en les relacions socials al camp català. Tot i que el salari mai serà 

l’ingrés bàsic de la gran part de petits explotadors, en aquest moment la tipologia d’aquest 

ingrés seria més mercantilitzat. Dins aquest període fluctuant dels salaris, iniciat al voltant del 

1870, es detecta un primer moment alcista del salaris que aviat, a la dècada de 1890, s’atura. 

La recuperació de la crisi finisecular als inicis del segle XX s’hauria tancat amb un creixement 

dels salaris agraris molt espectacular. 
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4. L’especialització productiva i els mercats agraris a la 

Catalunya contemporània.  

 

“Un dels trets que caracteritzen el capitalisme agrari és la centralitat del mercat com a 

institució de coordinació de l’activitat productiva” 

       R. Garrabou, 2006a: 16. 

 

La lliure circulació de mercaderies és un altre dels trets que caracteritza el sistema capitalista. 

La implantació d'aquest sistema hauria comportat l’augment del volum dels intercanvis i 

hauria incentivat la integració dels mercats agraris. Les teories econòmiques de l'economia 

clàssica, principalment de D. Ricardo i d’A. Smith, posen l’èmfasi en la necessitat de 

l'especialització productiva, cosa que encara accentuaria més la circulació de mercaderies. A 

l'hora d'estudiar el capitalisme agrari a Catalunya, doncs, és pertinent observar aquesta mena 

de processos. Hi va haver especialització agrícola a la Catalunya contemporània? Quins foren 

els productes protagonistes d'aquests processos? Quins mecanismes d'integració dels mercats 

agraris van ser més importants a Catalunya? 

4.1. Els processos d'especialització productiva a Catalunya. 

Sovint, la disciplina històrica ha explicat la Revolució Industrial anglesa, que es pot entendre 

com un pas anterior per al desenvolupament sistema capitalista, com un resultat final d’una 

revolució agrària prèvia. A Catalunya, un dels focus més industrialitzats al conjunt de l'estat 

espanyol, també s'han estudiat diversos processos d'especialització durant els segles XVIII i 

XIX, els quals s'han vist com necessaris per a la posterior industrialització. Com veurem, 

aquests processos d'especialització sí que es van donar al camp català, amb un protagonisme 

indiscutible del cultiu de la vinya. 

 

Especialització vitícola
18

 

La pràctica totalitat dels estudis sobre la qüestió han constat que a Catalunya la vinya va tenir 

un paper protagonista en l’economia agrària del segle XIX. El dinamisme del cultiu de la vinya 

és inqüestionable i s'ha arribat a qualificar com “un dels processos de transformació agrària 

més importants de l'època [segles XVIII i XIX] al sud d'Europa” (Tello & Badia-Miró, 2015: 

                                                 
18

 Com que ja ens hem referit a la qüestió específica del contracte de rabassa morta, no repetirem aquí la gran 

importància que els estudis han atorgat al plet rabassaire i a la naturalesa jurídica del contracte. En aquest 

punt ens limitarem a comentar el procés l'especialització del producte vinater. 
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51-52). Per tal de poder establir una cronologia bàsica d'aquesta especialització tant intensa 

prendrem els casos del Vallès i el Penedès, que són dues de les principals zones protagonistes 

de l’especialització vitícola. En aquest sentit, la historiografia ha estat interessada en aquestes 

regons per comprendre aquest procés d’especialització vitícola.   

El Vallès és un territori que es troba geogràficament proper a Barcelona, el principal nucli 

industrialitzat de Catalunya, que és un potencial mercat tant per les capacitat de compra com 

pel creixement de la població. Així mateix, també conté dos nuclis d’industrialització de gran 

importància com Terrassa i Sabadell. Abans del segle XIX ja es detecten uns avenços 

importants de la plantació de vinya al Vallès, sobretot orientada a la producció d’aiguardents. 

En efecte, l’especialització de la vinya a la zona arrenca ja a finals del segle XVII i es 

consolida durant el segle XVIII, a través arran de la difusió del contracte de rabassa morta. En 

aquest context, la tendència a l’alça dels preus del vi és un estímul per al conreu de la vinya 

(Colomé, 2007: 86-87). Tanmateix, malgrat l’avenç significatiu de la vinya, l'estructura 

agrària d'aquesta zona a finals del segle XVIII encara presenta els trets que l’havien 

caracteritzat fins aleshores, amb una presència important del policonreu tradicional del 

Mediterrani i de la ramaderia, a causa d’una gran extensió dels boscos i dels erms.  

A la primera meitat del segle XIX, aquell canvi iniciat al segle passat s’amplia i es consolida. 

Els conflictes bèl·lics que van marcar l’entrada de segle van afectar greument la conjuntura 

alcista dels preus del vi però no van influir en el procés d’especialització (estem davant una 

paradoxa de les teories smithianes?). A través de la documentació cadastral s’observa el 

creixement de la vinya: mentre que al XVIII cap municipi del partit judicial de Terrassa arriba 

al 30% de vinya, a l'any 1858 tots superen aquest percentatge i, fins i tot, alguns arriben al 

70%. Observant el nombre d'explotacions a nivell municipal, es confirma que el canvi d'ús del 

sòl ja s'inicia al segle XVIII però avança de manera lenta, i no és fins el segle XIX quan 

s'accelera el procés. (Roca, 2015: 216 i 222). Malgrat tot, és durant la segona meitat del segle 

XIX quan es produeix la generalització massiva del conreu vitícola a les terres vallesanes 

(Colomé, 2007: 89).  

Els grans canvis de la segona meitat del segle XIX van suposar un autèntic trencament amb el 

paisatge agrari que s’havia conegut fins aleshores. En només trenta anys, la vinya va 

experimentar un creixement sense precedents: es va passar de 5200 hectàrees a les 8000 

(Colomé, 2007: 89). Alguns pobles van experimentar un creixement de la terra de la vinya de 

l'ordre del 500%, cosa que ens permet afirmar que era “sense discussió el conreu més 

important en bona part del Vallés Occidental” (Roca, 2015: 227). La crisi de la fil·loxera a 

finals del segle XIX va matar la gran part dels ceps, induint a la plantació de la vinya de peu 
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americà com a solució. A partir d’aquest moment, però, s’observa una progressiva reculada de 

la superfície dedicada a la vinya que, a llarg termini, ha acabat portant el cultiu a la 

marginalitat durant la segona meitat del segle XX.  

D’altra banda, el Penedès també representa una de les zones de major grau d’especialització 

vitícola a Catalunya. En aquest cas, es detecten les primeres manifestacions d’especialització 

poc després que al Vallès, entre el darrer terç del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. 

Tot i aquest petit lapse temporal, la vinya penedesenca es consolida com a cultiu dominant de 

la zona ja durant la primera meitat del segle XIX (Colomé, 2015: 275). En aquesta zona, el 

conflicte rabassaire fou especialment agut i, a mitjans del segle XIX, s’havia iniciat una 

ofensiva per part dels propietaris per assegurar-se la propietat perfecta de la terra, que va 

generar un moviment contestatari per part dels rabassers fins l’adveniment de la República 

(Colomé, 2015: 277).  

De manera global, doncs, podem distingir diverses fases dins el procés d'especialització 

vitícola a Catalunya. Entre finals del segle XVII i el primer terç del segle XVIII, s'inicia una 

petita especialització en la vinya per a aiguardent però encara es manté el policonreu 

tradicional que havia dominat planures litorals. A partir de 1740 s'hauria iniciat un procés 

d'eixamplament de la frontera vitícola, que va continuar al llarg de tota la centúria (Tello & 

Badia-Miró, 2015). Per tant, a l'entrada del segle XIX el procés d'especialització vitícola ja 

havia arrencat i la vinya era un cultiu amb una certa importància a Catalunya, sobretot a 

aquestes comarques barcelonines. La Guerra del Francès i la crisi econòmica d'inicis del segle 

van suposar un revés important pels preus dels aiguardents i vins catalans. En efecte, “el 

sector vitivinícola va esdevenir un dels més afectats per la crisi”, sobretot comparat amb un 

cultiu bàsic per a l'alimentació com el blat (Colomé & Valls-Junyent, 1994: 48). En aquest 

aspecte es planteja una aparent paradoxa: com és possible que el procés d’especialització 

vitícola es consolidés quan les sèries de preus indiquen una important davallada d'aquest 

producte? La resposta l'hem de cercar en la menor despesa que comporta el cultiu de vinya 

respecte d'altres més tradicionals com el blat. Com s'observa a la taula 4 , el treball de vinya 

és molt més rendible que el del blat, sobretot pel que respecte la vinya de gran qualitat. Els 

propietaris n'eren conscients i centraran la seva activitat agrícola en plantar vinya. Al mateix 

temps, es produeix un procés d’augment de la qualitat del vi: s'observa un desplaçament del 

cultiu per a l'aiguardent de poca qualitat en favor al vi, de major qualitat, produït per a 

exportar (Colomé & Valls-Junyent, 1994: 61).  

D'altra banda, les condicions climàtiques, també devien jugar un paper molt important per a 

decantar l'explotació cap a la vinya. Les zones protagonistes de l'especialització vitícola, a 
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més dels casos que hem vist del Vallès i el Penedès, es concentren al litoral i prelitoral de 

Barcelona i Tarragona, on s'arriba al 60% de conreu de vinya respecte el total de la superfície 

conreada (Colomé & Valls-Junyent, 1994: 50). Mentre les comarques del litoral van 

experimentar l'especialització ja durant el segle XVIII, les zones prelitorals haurien d'esperar-se 

fins al primer terç del segle XIX, moment en què es produeix un salt qualitatiu en les terres 

explotades en vinya. Una tercera etapa d'expansió es va viure a partir de 1854, un cop 

superada la plaga d'oïdi (Colomé, 1997: 153-154). Veiem, per tant, que la vinya es mostra 

com un cultiu enormement dinàmic, capaç d’expandir la seva frontera agrícola tot i l’aparició 

d’aparents obstacles. 

Taula 4 . Resultat d'explotació d'una hectàrea de terra (en pessetes). 

Font: Colomé & Valls-Junyent, 1994: 57. 

 

El procés d'especialització vitícola representa un bon estudi de cas per a la relació entre 

recursos i població. Es tracta d'un debat de gran calat en el conjunt de les ciències socials, des 

que Th. Malthus proposés el seu model teòric, basat en el creixement aritmètic dels recursos i 

el geomètric de la població. El cas de l'especialització vitícola català, però, sembla desmentir-

lo i confirmar les tesis d'E. Boserup, que considerava que una pressió demogràfica creixent 

impulsava que les societats busquessin vies alternatives per tal de sostenir aquell creixement 

demogràfic. En efecte, l’anàlisi de la relació entre els baptismes i les rabasses mortes 

establertes apunten, justament, cap aquesta direcció: les rabasses augmenten en funció del 

creixement de la població (Tello & Badia-Miró, 2015: 62). Amb l'expansió del conreu de la 
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vinya, per tant, es pogueren “sostenir unes densitats de població molt superiors a les que 

s'hagueren pogut mantenir amb el sistema agrari tradicional” (Colomé, Cucurella-Jorba & 

Valls-Junyent, 2010: 140). En definitiva, com exposen E. Tello i M. Badia-Miró, a l'hora 

d'analitzar el procés d'especialització vitícola a Catalunya els models teòrics clàssics i 

“estàtics” no s'adapten a la realitat i calen nous marc teòrics explicatius que donin marge per 

explicar aquest canvi (Tello & Badia-Miró, 2015). Un darrer factor que va contribuir que la 

vinya fos la protagonista a la Catalunya contemporània, és la conjuntura a nivell europeu. La 

crisi de la fil·loxera va afectar la vinya francesa abans que la catalana, cosa que li va donar 

encara impulsar més la demanda externa fins l’entrada de la plaga a la península (Planas & 

Vallès, 2015: 438).  

És important destacar qui foren els protagonistes d’aquesta expansió del cultiu de vinya. Com 

hem indicat al capítol 1, la majoria de petits propietaris vivien al límit de la subsistència a 

causa de la poca capacitat de reproducció de les seves explotacions. D’aquesta manera, l’auge 

del conreu vitícola va significar una oportunitat per a ells: passarien a plantar vinya, que seria 

molt remuneradora, anirien als mercats a comprar blat cosa que els reportaria un augment 

significatiu del nivell de vida. En efecte, els protagonistes de l’especialització vitícola van ser 

els petits propietaris, que van abraçar la mercantilització en major grau que els grans 

propietaris, que mantenien el policonreu tradicional. El procés d’especialització va ser, en 

paraules de D. Gallego, una “mercantilització forçada” dels petits explotadors que no veien 

cap altra alternativa que aquesta (Garrabou, Manera & Valls-Junyent, 2006: 255).  

La crisi finisecular, agreujada en el cas de la vinya per la invasió fil·loxèrica, el sector va 

haver de cercar noves fórmules organitzatives per a trobar solucions als reptes que es 

plantejaven. Durant la dècada de 1890 els preus van patir una davallada important, cosa que 

va repercutir en els ingressos dels cultivadors. Les primeres respostes van passar per 

l’augment de la producció, que va saturar el mercat provocant que els preus baixessin encara 

més. D’altra banda, les millores tècniques feien augmentar el cost del cultiu, cosa que feia 

encara menys atractiu el cultiu de vinya: cauen els preus i pugen els costos de producció. En 

aquest context depressiu, va ser quan els explotadors es van organitzar de forma col·lectiva, 

creant les primeres cooperatives agràries a Catalunya (Planas & Vallès, 2015: 438). Aquesta 

resposta a la crisi els va permetre minimitzar costos, augmentar la qualitat del vi i donava als 

explotadors la capacitat d’emmagatzematge quan els preus fossin baixos (Planas, 2015: 373-

375).  

Tanmateix, aquesta no va ser la resposta general a les zones de major especialització de vi. A 

les comarques vinateres de l’entorn de Barcelona, el sistema de la cooperativa no reportava 
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tants beneficis com en el cas de les comarques tarragonines. Aquí, la pervivència d’espais 

dedicats a l’explotació de cultius alternatius a la vinya i l’estructura de la propietat molt més 

igualitària
19

 generaven una sèrie d’avantatges comparatius respecte les comarques 

barcelonines. Pel que fa la primera qüestió, els costos fixos per a explotar la vinya 

individualment eren superiors. Respecte l’estructura de la propietat, a les zones de Barcelona 

es trobava més polaritzada, cosa que dificultava una entesa entre grans i petits productors. 

També és en aquestes zones de la província de Barcelona on el conflicte rabassaire es va 

presentar amb més agudesa (Planas, 2015: 380-387). Malgrat tot, entre 1890 i 1920, es detecta 

una proliferació d’aquesta mena d’organitzacions arreu del territori català, amb major 

protagonisme, com hem dit, del camp de Tarragona. Aquests sectors, acabaran creant la Unió 

de Rabassaires, que serà la principal organització de treballadors agraris del país front 

l’IACSI, la patronal agrària a Catalunya.  

 

L‟especialització productiva més enllà de la vinya. 

La ramaderia, una activitat que estrictament no és agrícola però sí que està molt vinculada al 

món rural, també ha estat important en l’especialització a Catalunya. Malgrat això, la relació 

amb la producció agrícola és notable ja que el conreu constitueix una part de l’alimentació del 

bestiar estabulat. De fet, l’experiència anglesa del mixed farming es fonamentava en la 

integració entre les dues activitats econòmiques.  

El procés d’especialització ramadera a Catalunya es va produir de manera generalitzada a 

partir de la dècada de 1880, com una resposta a la crisi finisecular que principalment va 

afectar els preus de cereal i vinya. A més de la conjuntura depressiva dels cultius tradicionals, 

l’estímul per al desenvolupament del sector ramader va arribar per l’augment de la demanda 

de carn a Barcelona i d’animals de tir per conrear (Pujol, 2002b: 192-194). Tot i que a finals 

del segle XIX, la ramaderia a Catalunya estigués marcadament endarrerida respecte altres 

zones d’Europa, els canvis que es van experimentar van ser molt importants ja que van anar 

acompanyats d’un canvi tècnic. Així, no només es va produir una difusió de la ramaderia sinó 

que també millores tant pel que fa la raça com a l’alimentació (Pujol, 1994: 35-48). 

Geogràficament, com s’observa al gràfic 3, hi ha una divisió força nítida entre les zones que 

van poder emprendre aquesta especialització (nord i nord-est) i aquelles que es van dedicar a 

la producció de pinsos i plantes farratgeres (sud i oest). D’aquesta manera, una part del 

territori català acaba sent excedentari de pinsos mentre que l’altra, especialitzada en 

                                                 
19

 Com L. Benelbas exposa, aquesta zona segueix sent la més igualitària en la distribució de la propietat 

durant la segona meitat del segle XX. Vegeu Benelbas, 1981: 28.  
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ramaderia, és deficitària en aquest producte (Pujol, 1994: 47-48). Pel que fa els protagonistes 

de l’especialització ramadera s’observa, com en el cas de la vinya, la preponderància de les 

petites explotacions. Així, tornem a veure que la petita propietat pagesa té un gran dinamisme 

a Catalunya: no només es va consolidant en la seva posició hegemònica sinó que també es 

mostra capaç d’adaptar-se a les conjuntures econòmiques. Per tant, “ni en la ganadería ni en 

la agricultura habría sido relevante la articulación de empresas capitalistas basadas en la 

utilización de trabajo asalariado” (Pujol, 2002b: 204-205). 

 

Gràfic 3. Fluxos del sector agropecuari durant la dècada de 1930.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pujol, 1994: 49. 

Alguns estudis de caràcter comarcal i provincials han estudiat el fenomen de la ramaderia en 

aquesta escala geogràfica menor. El nord-est de Catalunya, que com hem dit va tenir una 

especial importància en el procés d’especialització ramadera, n’és un bon exemple. En aquest 

cas, el procés va comportar la generalització del cultiu de lleguminoses i farratgeres (Saguer, 

Roca & Martí, 2000). Tot i que en aquesta zona també hi ha un avenç significatiu de la vinya 

(principalment la zona al voltant de Cadaqués), el protagonisme el va dur la plantació 

d’aquests cultius alternatius. L. Benelbas, al seu estudi emmarcat durant la segona meitat del 

segle XX, detecta la gran importància d’aquesta mena de conreus a l’Alt Empordà. De fet, 

aquesta comarca compta a la dècada de 1980 amb el 12% del total dels farratges sembrats al 
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conjunt de Catalunya (Benelbas, 1981: 67).  

L’especialització en ramaderia també ha estat estudiada en el cas de la Plana de Vic, a la 

comarca d’Osona (Ponce, 2000). De nou, l’especialització ramadera apareix com una resposta 

a la crisi finisecular que va afectar els conreus tradicionals de la zona. Juntament amb l’auge 

del comerç, la ramaderia i la indústria dels productes secundaris van ser els subsectors 

protagonistes entre finals del segle XIX i principis del XX. En el cas de Vic, el primer tipus de 

bestiar que es va seleccionar per tal de millorar les seves prestacions va ser l’equí. El bestiar 

porcí, ja durant els inicis del segle XX, també va ser important en el procés d’especialització, a 

causa de la gestació de la indústria agroalimentària que s’estava gestant al seu voltant ja a 

partir de la dècada de 1870 (Ponce, 2000: 192-193). 

Per la seva banda, la zona occidental del territori català va protagonitzar una via alternativa 

d’especialització. Tradicionalment, les comarques de ponent havien estat un nucli de forta 

importància del conreu cerealístic amb una estructura de la propietat particulars respecte el 

conjunt del principat. Les comarques lleidatanes, a diferència de la resta del territori, sí que 

comptaven amb grans patrimonis (Garrabou, Pujol, Colomé & Saguer, 1992b). Aquesta 

conjuntura diferent va comportar que no es seguissin les vies d’especialització vitícola o 

ramadera a aquella zona, sinó que el blat es va mantenir com a conreu dominant. La 

importància de l’existència d’un territori que continuï cultivant cereal és fonamental per 

comprendre el procés d’especialització vitícola, ja que el blat continuava sent la base de 

l’alimentació de la majoria de la població. En aquest cas, doncs, l’especialització cerealícola 

no és una resposta a la crisi finisecular sinó que, com en el cas de la vinya al litoral, té una 

arrencada anterior. En efecte, ja a la segona meitat del segle XVIII es detecta un moviment 

alcista dels preus del blat de Lleida que culminarà a la dècada de 1810. A partir d’aleshores, 

els preus del blat es van estabilitzar a la baixa, seguint una tendència general del conjunt del 

continent europeu. La primera meitat del segle XIX doncs, està protagonitzat per una caiguda 

del preu del blat (Vicedo, 1983: 170).  

 

4.2. La integració dels mercats agraris i el comerç dels productes 

agraris.  

Més enllà dels processos d’especialització, l’anàlisi dels mercats agraris en època 

contemporània ha de recollir el grau d’integració i els mecanismes que s’activen per 

aconseguir-ho. Hi ha un augment dels intercanvis comercials a mesura que es desplega el 

capitalisme agrari? En cas afirmatiu, quins factors expliquen l’auge comercial? 
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La revolució del ferrocarril  

És ben conegut que al llarg dels segles XIX i XX es van desenvolupar importants novetats a 

l’entorn dels mitjans de transport. El ferrocarril n’és l’exemple paradigmàtic, fins el punt que 

ha acabat esdevenint una mena de símbol de la Revolució Industrial. Aquest mitjà de transport 

va significar una autèntica revolució al conjunt de l’Europa Occidental, amb un gran impacte 

en l’economia i als processos d’industrialització. A Espanya, les primeres passes per al 

desenvolupament d’una xarxa ferroviària es van donar amb la línia entre Barcelona i Mataró, 

l’any 1848 i es consolida durant la dècada dels seixanta. Justament en aquest període 

s’experimenten canvis importants en la tipologia comercial, amb l’auge indubtable del 

ferrocarril a costa del cabotatge portuari. Així, juntament al creixement del volum total del 

comerç s’hi ha d’afegir el protagonisme central del ferrocarril. A través de les dades del 

transport s’observa una important pèrdua de pes del comerç marítim (en termes nominals es 

manté) al costat de l’espectacular creixement del ferrocarril que, a les línies que convergeixen 

a Barcelona, multiplica per 100 la seva activitat entre 1857 i 1877 (Pascual, 2004: 138). 

Tanmateix, aquest creixement de l’activitat mercantil a causa del ferrocarril, fins a quin punt 

repercuteix el producte agrari? 

El procés de consolidació del ferrocarril com a mitjà de transport hegemònic de mercaderies 

va passar per diverses fases. En un moment inicial (1855-1862), el projecte tenia serioses 

dificultats per captar el trànsit del producte agrari. La major part de vins arribats a Barcelona 

l’any 1862 ho van fer a través de carros (Pascual, 2015: 286). Una segona fase del 

desplegament del ferrocarril es data entre 1863 i 1877. Durant aquest període el comerç de 

vins el ferrocarril aconsegueix captar part dels fluxos comercials que ja existien amb 

anterioritat. Un bon exemple dels avenços del comerç ferroviari és la línia que connectava 

Barcelona i Tarragona, que entre 1865 i 1873 va multiplicar per 15,7 la seva activitat (Pascual, 

2015: 289). 

No va ser fins la darreria de la dècada dels setanta del segle XIX es va consolidar el sistema 

ferroviari com una xarxa per al transport de mercaderies amb l’acabament de dues de les 

línies més importants: Barcelona-Saragossa i Barcelona-Tarragona, que més tard s’ampliaria 

cap al sud. La primera, tot i que tenia una intensa activitat comercial en ser el principal nexe 

comercial entre Catalunya i Castella, el pes del producte agrari català no va ser molt gran. En 

sentit contrari, però, el producte agrari sí que va tenir una rellevància notable: el blat era el 

principal bé que Saragossa exportava cap a la capital catalana. Les ampliacions de les línies 

van permetre multiplicar per 3,7 el total de quilòmetres que el producte agrari podia recórrer 
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(Pascual, 2015: 297). Pel que fa a la línia entre Barcelona i Tarragona, el producte agrari sí 

que va tenir una rellevància inqüestionable. Una de les grans activitats d’aquesta línia era el 

comerç de l’excedent vitícola de les comarques del Penedès. Aquesta mena de producte 

representava fins el 20% del total de l’activitat comercial de la línia. A la dècada dels vuitanta, 

amb l’acabament de la connexió entre Girona i frontera francesa, es va obrir una altra via de 

comercialització on, de nou, el producte agrari procedent de les zones especialitzades en vinya 

va ser majoritari. Observem, en definitiva, la gran importància que va suposar el ferrocarril 

per la col·locació de l’excedent agrari a Catalunya (Pascual, 2004: 140-151). 

En aquest cas, és possible detectar l’especialització del vi de les comarques properes a la 

ciutat de Tarragona: a l’alçada de 1872 el producte vinater representava el 20% del total de les 

mercaderies transportades per aquesta línia. Una tercera línia, que connecta Barcelona i 

Girona, fou acabada uns anys després però els seus efectes es van limitar a modernitzar una 

connexió que existia amb anterioritat. Aquesta darrera connexió va prendre una major 

rellevància quan es va acabar el tram entre Girona i la frontera francesa, cosa que va permetre 

l’exportació de l’excedent del vi. Al darrer terç del segle XIX es produir un creixement 

espectacular de l’exportació del vi cap a França: entre 1877 i 1886 el volum d’aquest producte 

es va augmentar un 137%. La connexió amb la frontera, per tant, es mostra com una 

progressió del que ja existia amb anterioritat a la connexió entre Barcelona i Tarragona. És 

possible parlar d’una autèntica febre exportadora del vi amb ferrocarril cap a França, 

emmarcat en un auge del comerç mundial (Pascual, 2004: 140-151). Evidentment, la 

devastació de les vinyes franceses a causa de la plaga de la fil·loxera va ser un altre dels 

factors que va impulsar la demanda del vi català.  

A una escala geogràfica menor com la comarcal, el ferrocarril també va tenir certa rellevància 

a l’hora d’integrar mercats agraris. En efecte, estudis sobre aquest mitjà de transport per a la 

comarca del Baix Llobregat han determinat l’auge ferroviari a partir de 1880. En aquest cas 

concret, la importància del producte agrari va ser doble. D’una banda, el tràfec d’hortalisses i 

fruites va augmentar de manera molt significativa entre 1880 i 1895 a través d’aquesta novetat 

en la comunicació. També el vi i l’aiguardent van ser protagonistes en aquest tràfec entre el 

Baix Llobregat i la ciutat de Barcelona. En aquest cas, a més, el ferrocarril va contribuir de 

manera decisiva a la superació de la crisi finisecular: les hortalisses i fruites van acabar 

substituint el buit deixat pel producte vinader (Tribó, 2004: 933-936). 

La incidència del ferrocarril també s’ha estudiat pel cas de la comarca vitícola de l’Anoia, que 

havia seguit l’esquema que hem explicat per al cas del Vallès (Pascual, 1990: 222-228). La 

penetració del sistema ferroviari a la zona va permetre que s’endegués el procés 
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d’especialització vitícola, ja que va integrar la pagesia de la zona dins els circuits comercials 

vitícoles. Aquest procés es va produir amb major intensitat entre 1860 i 1880, el punt àlgid del 

desplegament de ferrocarril (Pascual, 1990: 224). Per a cobrir el dèficit de la producció 

cerealística, el nou sistema de transport també hauria jugat un paper fonamental, ja que hauria 

permès la connexió amb la Catalunya occidental a través de la línia Barcelona-Saragossa 

(Pascual, 2004: 229-230). Així, la segona meitat del segle XIX es presenta com un moment de 

gran integració del mercat de béns a causa, en bona mesura, de l’existència d’un ferrocarril. 

Aquesta integració hauria facilitat els processos d’especialització productiva en cultius més 

remuneradors que el policonreu, amb preponderància del blat, que havia estat tradicional.  

 

El producte comercialitzat  

Òbviament, un procés d’especialització tant important com va ser el cultiu de vinya a la 

Catalunya del segle XIX ja ens fa preveure la seva importància en les exportacions. La 

producció d’un excedent vitícola tant gran com el que es va produir necessitava un mercat 

capaç d’absorbir aquesta oferta. En efecte, la integració dels mercats agraris va comportar pel 

cas català, una oportunitat per col·locar l’excedent de l’auge de la vinya. Ja a les portes del 

segle XIX, a l’any 1799, Catalunya exportava fins el 68,3% del total d’aiguardent exportat a la 

Corona hispànica, gran part del qual es col·locava al mercat francès. S’ha arribat a etiquetar 

aquest moment, iniciat a la segona meitat del segle XVIII, com “una edat d’or de l’exportació 

aiguardentera catalana” (Valls-Junyent, 2001: 164).  

Tanmateix, durant el primer terç del segle XIX es produeix una sobtada caiguda del comerç 

d’aiguardent, arran de la Guerra del Francès. Aquesta davallada, però, no es va limitar a les 

dates del conflicte sinó que es va allargar fins la dècada de 1830 (Garrabou, Manera & Valls-

Junyent, 2006: 268-272). Paral·lelament, es va produir un auge de la comercialització del vi, 

sobretot cap els mercats americans. Així, el canvi de centúria coincideix amb canvis en la 

tipologia de l’exportació vinatera a Catalunya, que es reorienta tant des del punt de vista del 

tipus de bé comercialitzat com el mercat al qual es dirigeix. A partir d’aquest moment 

(voltants del 1820) es parla del “cicle del vi”, a diferència del “cicle de l’aiguardent” que 

havia dominat el tràfec comercial vitícola des de finals del segle XVII (Valls-Junyent, 2001: 

168-169).  

El blat havia estat el principal cultiu tradicional de Catalunya abans de l’explosió del producte 

vinater. Es tractava, a més, d’un producte de primera necessitat en tant que el pa constituïa la 

base de la dieta de la major part de la població rural. Així, un procés d’especialització tan 

espectacular com el del cultiu vitícola a Catalunya va suposar un retrocés de la terra cultivada 
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en blat. Es tracta d’una consideració notable i amb transcendència pel que ens ocupa ja que és 

una mostra de la gran integració dels mercats. En efecte, la caiguda de la producció bladera va 

ser substituïda per la importació. R. Garrabou, E. Tello i X. Cussó (2008) han considerat que 

el mercat de blat a l’Espanya de la segona meitat del segle XIX comptava amb un elevat grau 

d’integració. Per tal que es pogués produir aquella gran especialització en el cultiu de la vinya 

era necessari, a parer dels autors, l’existència d’aquest flux blader que substituís les 

explotacions ja no cultivaven cereal i que s’havien passat al cultiu de vinya.  
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Conclusions 

A partir dels capítols i dels apartats que formen i estructuren el treball podem extraure una 

sèrie de conclusions, en funció de cada punt.  

- Drets de propietat. Hem vist que el discurs historiogràfic sobre la Revolució 

Liberal havia inclòs el perfeccionament dels drets de propietat com un element 

central dels canvis que s’havien d’introduir. Tanmateix, les noves recerques ha 

acabat impugnant aquests postulats, com ho demostra el cas de la redempció de 

censos, que no van ser generals a Catalunya tot i l’abolició de la senyoria 

jurisdiccional. Tampoc els processos de desamortització eren intents de reformes 

estructurals de la propietat agrària: el seu objectiu era el d’obtenir ingressos per 

l’Estat liberal en formació.  

 

- Règims de tinença. En els règims de tinença tampoc es produeixen canvis generals. 

Tot i l’abundant literatura crítica amb la parceria, aquest sistema d’explotació va 

continuar sent el bàsic en sistema d’explotació. En algunes conjuntures 

econòmiques bones, alguns propietaris van passar a l’explotació directa de les seves 

propietat, però mai ser una opció general. D’altra banda, el cas de la rabassa morta 

ha atret a un gran nombre d’estudiosos de la qüestió a Catalunya. La sortida més 

general del conflicte, com hem vist, va  suposar  la liquidació del caràcter emfitèutic 

del contracte, que va passar a ser considerat de caràcter temporal, equiparable a la 

parceria.   

 

- La tipologia de la mà d’obra. Les particularitats del treball agrari fan complex 

l’estudi dels diversos tipus de mà d’obra. La coexistència de jornalers, mossos, 

criats i criades va perdurar malgrat el desplegament del sistema econòmic 

capitalista. Pel que fa la mà d’obra temporera, hem constatat la gran diversitat de 

tasques econòmiques, en un moment en què arrenquen els processos 

d’industrialització. A causa de la poca capacitat de reproducció de les petites 

explotacions, els petits propietaris havien de fer de jornalers per completar els seus 

ingressos. Pel que fa els treballadors estables, també hem pogut notar que no eren 

majoritaris al territori català.  

 

- Evolució salarial. Tot i l’absència d’una massa d’assalariats, l’estudi de l’evolució 
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del preu del jornal no deixa de ser interessant. La divisió en dos règims salarials que 

han establert R. Garrabou, J. Pujol i J. Colomé (1991) és molt útil per a comprovar 

fins a quin punt el joc de la oferta i la demanda influïa en els preus del jornal. El 

primer moment, fins 1860, estaria caracteritzat per baixos nivells nominals i el baix 

nivell de fluctuació. A partir d’aquella data, l’augment de les fluctuacions ens indica 

que el mercat de treball començava a quedar subjecte a la oferta i la demanda. 

D’altra banda, els estudis sobre aquesta qüestió han destacat les diferències 

geogràfiques, sobretot entre les zones litoral i interior de Catalunya.  

 

- Processos d’especialització productiva. La importància de la producció vitícola ha 

estat àmpliament estudiada i constatada a Catalunya, ja per a finals del segle XVII. 

Durant el segon terç del segle XIX, la vinya fou el conreu més dinàmic i més 

remunerador per importants zones de Barcelona i Tarragona. Aquesta bona acollida 

de la vinya, al mateix temps, va permetre un creixement demogràfic molt important 

a les zones de major especialització. A altres zones del territori, l’especialització va 

passar per altres vies.  A Girona, tot i l’existència de nuclis importants de vinya, la 

ramaderia i les plantes farratgeres van tenir un pes rellevant. L’activitat ramadera 

també fou important al terç nord del país: les zones pirinenques i altres nuclis com la 

comarca d’Osona van especialitzar-se en aquest tipus de producció.  La tendència a 

l’especialització en ramaderia es va accentuar arran de la crisi finisecular, que va 

afectar la producció de cereal i vinya. Per tant, podem constatar dos aspectes per 

aquesta qüestió. En primer lloc, l’existència d’una creixent especialització 

productiva en les activitats agràries catalans. D’altra banda, també és  constata 

l’enorme diversitat en els productes. Les diferents característiques socials prèvies i 

les els climes diferenciats serien dues de les causes principals per explicar aquest 

mosaic d’especialització productiva.  

 

 

- Mercantilització. Com en el cas de l’especialització productiva, la mercantilització 

de les economies agràries seria un altre dels aspectes que s’hauria donat a 

Catalunya. El pes i el desenvolupament d’una tecnologia com el ferrocarril en un 

context d’integració mundial de mercats va permetre que es col·loquessin els 

excedents agraris. Com ha estudiat P. Pascual, la xarxa ferroviària espanyola va 

viure el seu moment de màxima expansió durant la dècada de 1870. D’altra banda, 



57 

 

la integració del mercat amb els territoris bladers de Castella van possibilitar un 

procés d’especialització productiva tant intens com va ser el vitícola.  

 

Consideracions globals 

Amb aquest treball hem pogut constatar un interès historiogràfic creixent per les 

transformacions agràries a Catalunya contemporània, sobretot a partir de la dècada de 1980. 

D’ençà d’aquest moment han proliferat el nombre de treballs, que han donat una visió més 

complexa i de la qüestió. Tot i això, comptem amb treballs específics que tracten aspectes 

relacionats amb els canvis agraris d’època contemporània des dels anys seixanta, amb els 

estudis d’E. Giralt. En general, tot i algunes mancances concretes com poden ser les dades de 

la comercialització agrària, comptem amb coneixement força nítid dels canvis del món agrari 

a mesura que es desplegava el capitalisme. Aquesta intensa producció historiogràfica s’ha 

produït a l’entorn de R. Garrabou, el gran estudiós de la qüestió a Catalunya. El punt 

culminant d’aquest d’aquesta historiografia ha estat el quart volum d‟Història Agrària dels 

Països Catalans, on diversos especialistes han sintetitzat les recerques sobre el món agrari 

contemporani a Catalunya, València i les Balears. D’altra banda, com hem vist al llarg del 

treball, altres autors s’han dedicat a estudiar temàtiques concretes que es trobarien dins aquest 

concepte tant genèric: treballs sobre els drets de propietat, els canvis en els règims de tinença, 

l’evolució del salari agrari, estudis de cas sobre el fenomen de l’especialització i un 

llarguíssim etcètera. Per tant, el creixement de l’interès historiogràfic no només arriba per 

aquells interessats explícitament pel capitalisme agrari sinó que també hi ha un grup important 

d’estudiosos que tracten temàtiques que hom pot considerar-les part del capitalisme de les 

economies del món agrari.
20

 

La historiografia catalana ha constatat que hi ha diversos moments de canvis i trencaments 

amb el passat. Cronològicament, el desplegament de les mesures liberals a mitjan segle XIX 

poden ser considerades les primeres. Els llargs debats sobre la incidència de la Revolució 

Liberal en l’economia han acabat en una opinió prou generalitzada que cal evitar la 

comparació amb el model anglès. Aquest canvi ha permès noves perspectives d’anàlisi per a 

l’estudi dels efectes de la Revolució Liberal: no es tracta d’establir comparacions, ja que les 

condicions climàtiques i socials són molt diverses. D’altra banda, el discurs historiogràfic 

sobre els drets de la propietat també ha canviat. Un dels paràmetres per mesurar els efectes del 

canvi liberal havia estat l’observació d’un suposat avenç de la propietat perfecta. Actualment, 

                                                 
20

 El nombre d’estudis de cas és tan elevat que és impossible citar-los tots en un treball d’aquestes 

característiques.  
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però, noves línies interpretatives mostren que es tracta d’un relat construït i es posa en qüestió 

que la plena propietat fos l’objectiu dels liberals.  

El segon moment decisiu en la història de les economies agràries a Catalunya contemporània 

va ser la crisi finisecular. Més enllà dels efectes de la fil·loxera, el final del segle XIX va ser un 

daltabaix que va afectar la totalitat del món rural català. Així, la sortida de la crisi va significar 

una vertadera “recomposició”, amb canvis substancials. Per a la qüestió de la propietat, la 

crisi finisecular va significar l’enfortiment de la petita propietat de titularitat pagesa. Com 

hem apuntat a l’apartat 2.3., la crisi agrària de finals del segle XIX ser la crisi de la gran 

propietat agrària a Catalunya i el reforçament de règims de tinença com la parceria. En el cas 

dels cultius en vinya, molt importants fins aleshores a Catalunya, la destrucció dels ceps va 

ser aprofitada pels propietaris per transformar el contracte de rabassa en parceries o 

arrendaments. Des de la perspectiva dels processos d’especialització productiva, la crisi 

finisecular també va tenir un especial rellevància en truncar els processos de llarga durada 

d’especialització vitícola. En algunes zones, com hem vist, la reorientació va passar per la 

ramaderia i el cultiu de plantes farratgeres. Pel que fa el caràcter de la mà d’obra agrària, hem 

vist que la historiografia a Catalunya ha observat la poca rellevància del salari com ingrés 

principal dels treballadors. El feix de treballadors agraris era molt divers i coexistien diverses 

tipologies de treballadors però, certament, no es va crear un sector social que tingués el salari 

com únic ingrés.  

Considerant globalment aquest conjunt de qüestions, estem en condicions de respondre la 

pregunta que hem plantejat a la introducció d’aquest treball: la trajectòria catalana confirma o 

desmenteix les teories al voltant del capitalisme agrari? Òbviament, no hi ha respostes 

tancades ni definitives i depèn de la definició de capitalisme agrari. Prenent una concepció 

restringida, estem en condicions d’afirmar que aquest sistema econòmic no es va donar mai al 

camp català. Ni la plena propietat, ni la gestió directa, ni la mà d’obra assalariada van 

caracteritzar les explotacions agràries catalanes. L’articulació del mercat com un component 

central de les economies agràries va ser l’única de les característiques que el capitalisme 

agrari s’hauria produït. Possiblement, s’ha volgut analitzar les activitats econòmiques 

agràries, amb tantes particularitats, com s’analitzen les secundàries i les terciàries. Tanmateix, 

la des de la pròpia historiografia catalana s’ha intentat superar l’obstacle analític, amb una 

nova elaboració de la noció del capitalisme agrari, ampliant-ne el seu contingut. En aquest 

sentit, les reflexions de R. Garrabou, J. Planas i E. Saguer que hem apuntat a l’inici del treball 

prenen més sentit. Aquests autors assenyalen que els canvis en la concepció del capitalisme 

agrari han de passar per incloure-hi la propietat pagesa, que està connectada als circuits 
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comercials en expansió i capaç d’adoptar els canvis tècnics (2001b, 228-229). 

Un cop finalitzat el procés de realització d’aquest treball m’he adonat que el capitalisme 

agrari és un tema molt ampli. La multiplicitat de dimensions d’una temàtica com aquesta fa 

que hi hagi una gran ventall de treballs historiogràfics per incloure. De fet crec que cada 

capítol d’aquest treball podria donar nom al títol a un altre treball de característiques similars. 
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