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i Ha qüestió ag/iá/tia (I921-I9S9) 

P
er a la burgesia agraria ca
talana la primera meitat dei 
segle XX va significar l'era 
deis atacs a la propietat. La 

qüestió de la distribució de la pro
pietat i la necessitat de reformar-la 
va convertir-se, durant la II Repúbli
ca, en l'eix del debat polltic i en 
una causa fonamental de la polarit-
zació experimentada per la societat 
catalana. L'agreujament deis con-
flictes socials del món rural ¡ el 
posterior inici d'un preces de refor
ma agraria varen afectar fortament 
els interessos i els drets adquirlts de 
la classe propietaria, i aquesta va 
respondre de manera contundent. 

Malgrat l 'aparent unitat de la 
dreta en la defensa de la distribució 
de la propietat vigent aleshores, no 
podem passar per alt l'existéncia de 
propostes d'actuació de carácter 
proü divergent en el si d'aquest bloc 
político-social. En aquest sentit la 
figura i l'obra publicistica de Pelai 
Negre i Pastell (1895-1984) adqui-
reix un valor peculiar en tant que el 
seu discurs, tot i vetllar per la salva
guarda d'aquests drets també pro
posa una linia de t ransformado 
progressiva i conservadora conegu-
da com a Acció Social Agraria. 

La defensa de la propietat 

Pelai rSegre fou un hisendat amb 
un patrimoni for(;a extens: 431 
hectárees (1950) repartides entre 
Castelló d'Empúries. Torroella de 
Montgri i onze municipis mes [ES-
TALELLA, 1984: 1921. Mo és en va 
que la doble problemática de la 
propietat de la térra (la justiflcació 
del dret i la defensa de la distribu
ció) el preocupessin també a nivell 
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intel-lectual. De fet. aquesta qüestió 
va ser el centre de la seva obra 
académica i periodística almenys 
fins al 1939. En la seva tesi docto
ral, titulada Evolución del régimen 
de propiedad en Cataluña, singular-
niente en la diócesis de Gerona 
(1921) ja es planteja directament la 
qüestió. ! la major part deis nom-
brosos articles que escriu amb pos-
terioritat (fins al 1939) no serán sino 
el desenvolupament, quan no la rei-
teració, de les idees exposades en 
aquella primera obra acedémica. 

Podem resumir les tesis bási-
ques del seu pensament en els se-
güents punts: 

a/ La propietat de la térra a Ca
talunya no és injusta en el seu ori
gen: Mi en el seu punt de parten^a 
(la Reconquesta, no pas la rapinya 
deis senyors feudals), ni en la seva 
evolució posterior (que es redueix 
al canvi de mans de la térra deis 
senyors ais conreadors per mitjá 
d 'es tab l iments emfitéut ics) . La 
Sen tenc ia Arbitral de 1486 va 
posar fi a les servituds feudals i 
consolida la possessió pagesa deis 
masos. Qualsevol acumulado de 
riquesa posterior és fruit del treball 
d'aquests pagesos de mas: "No, en 
verdad no puede hablarse de ini
quidades en cuanto al origen de la 
propiedad en Cataluña; su princi
pal fundamento, el más noble titulo 

que puede alegar en su favor, es el 
trabajo" [MEGRE, 1921: 198]. 

b/ La propietat. a Catalunya, no 
pot ser acusada d'anar contra els 
interessos d'utilitat pública ja que, 
a diferencia deis grans latifundis 
del sud d'Espanya, aqui tot el terri-
tori conreable está conreat i sovint 
ben conreat. El tema de l'óptim 
aprofitament deis recursos agrico-
les va ser una qüestió ciau en tot el 
debat ideológic sobre la necessitat 
o no de la reforma agraria. Els 
seus partidaris argüien que el sol 
estava mal aprofitat a causa del 
desinterés i I'absentisme deis grans 
propietaris rendistes, mentre que 
els propietaris i la dreta en general 
sostenien que la térra no conreada 
no ho era per incuria del propietari 
sino per les condicions naturals del 
sol (ÁLVAREZ, 1932; A.M. PRO
PIETARIOS, 1931]. El posiciona-
ment de P. Megre queda prou ciar. 

c/ La divisió i organització de la 
propietat catalana está basada en 
principis justos i equitatius que as-
seguren el benestar i els drets de 
totes les classes agráries, propie
taris i conreadors . Aixó és aixi 
mercés a la gran difusió de la pro
pietat i ais contractes agraris que 
permeten un bon repartiment de la 
térra. Tot i aixó, P. Negre és prou 
conscient de la necessitat de pro-
moure encara mes l'accés a la pro
pietat de la térra per part deis pa
gesos que la conreen directament. 
La gran obra pendent que Pelai 
Negre insisteix en recordar tothora 
és «fomentar la constitución de la 
pequeña propiedad, procurar que 
estas aspiraciones de los pequeños 
arrendatarios y jornaleros se vean 
cumplidas sin necesidad de apelar 
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Et Centre Agrícola i Social 
de Castelió d'Empúries 

a recursos extremos y violentos» 
[MEGRE, 1921:200]. 

d / Tot i reconéixer expl ic i ta-
ment alguns confl ictes, s'esforc;a 
per mostrar-ne la seva diferent na-
turalesa per tal de concloure que 
en el món rural cátala no existeix 
un problema social genéric, sino 
pet i ts p rob lemes locáis que es 
poden resoldre sense atacar els fo-
naments de la propietat ¡ que re-
quereixen solucions especifiques i 
locáis, no una acció política gene
ral. El mite de l'harmonía social del 
camp cáta la [Cf. G A R R A B O Ü . 
1984] és man t ingu t i p ropagat 
també per Megre. 

e/ F ina lmen t cons idera que 
l'actuació deis propietaris no ha de 
limitar-se a la defensa de l'ordre 
existent, sino que ha de procurar 
introduir en aquest ordre totes les 
millores que «les modemes neces-
sitats" exigeixin. Aixó es concreta 
en: 1 / el foment de la sindlcació 
Iliure i voluntaria de tots els que in-

tervenen en la prodúcelo agraria 
per realitzar junts una obra de be-
nestar i de progrés i 2 / la difusió de 
la propietat. Ambdues accions es 
sintetitzen, de fet, en una en tant 
que els s ind ica ts ag r íco les de 
carácter interclassista son conside
ráis per Negre com l ' instrument 
mes adequat per facil itar l'accés 
deis arrendataris, parcers i jorna-
lers a la propietat de la térra. 

El sindicalisme agrari 

En els dos últims decennis del 
segle passat,. Tagncultura europea 
va entrar en una crisi generalitzada 
de sobreproducció com a conse-
qüéncia del desenvolupament del 
capitalisme i l'expansió de! mercat 
agrari mundial a reces de la revo-
luc ió de is t r a n s p o r t s . Fou en 
aquest context quan varen aparéi-
xer els primers sindicats agricoles 
com a nova fórmula d'associació, 
amb nous elements que varen mo

dificar les tradicionals formes de 
rassoclacionisme agrari a l'Europa 
Occ identa l . En aquest senti t , el 
sindicalisme agrari es va configurar 
com un instrument de modernitza-
ció de ¡ ' ag r i cu l tu ra . [ARRIBAS, 
1989]. 

A Espanya, el desenvo lupa
ment de l 'associacionisme agrari 
sindical ¡ cooperatiu va produir-se 
amb un cert retard respecte altres 
paYsos europeus i no va rebre l'im-
puls de l'Estat liberal fins al 1906, 
amb la Llei de Sindicats Agricoles. 

Limitant-nos a Catalunya, ge-
neralitzant, podem observar com 
varen anar con f i gu ran t - se tres 
tipus d'iniciatives: a/ Les diferents 
entitats Iligades a l'IACSI (Sindi
cats de Propietaris, Cambres de 
Propietaris,...) a través de la Fede
r a d o Agr íco la Cata lano-Balear 
(FACB); b/ un sindicalisme pagés 
provinent de les practiques mutua-
listes, Iligat a les tradlcions republi-
canes i progressivament relacionat 
amb el s ind ica l isme obrer ista i 
urbá; c/ i f inalment un moviment 
católic amb certes aspiracions re-
formistes, inspirat per la llnia doc
t r inal de la "Rerum Movarum» i 
mogut clarament per un objectiu 
d'integració social. 

Tot i no fer en cap moment de-
claracions programátiques de mi-
litáncia católica, és ben ciar que 
els Sindicats Agricoles impulsats 
per Pela! Megre s'inscriuen en la 
linia d'aquest darrer model d'asso-
ciacionisme agrari. Eli mateix fou 
president del Sindicat del Centre 
Agrícola i Social de Castelió d'Em
púries {creat el 1911), d'lndubtable 
f i l iació catól ica [ROSICH, 1919; 
COMSEJO PROVIMCIAL FOMEM-
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L'Empordá. 
des de Garriguelia 

TO, 19271. Aquest era també el 
tipus de sindicalisme predomtnant 
al camp gironi, que el 1918 comp-
tava amb 59 sindicats, inscrits en 
la F e d e r a d o S ind i ca l Agra r ia 
(FSA), l'organització gironina del 
sindicalisme agrari católic [CUES
TA. 1978: 2331. 

En e! d iscurs m a n t i n g u l per 
Pelai Megre, el sindical és l'eix ver-
tebrador de l'acció social agraria. 
Aquesta obra social, en paraules 
de Jaume Rosich (president de la 
FSA), "té la principal missió, a mes 
d ' impu lsa r el progrés agr íco la , 
d'evitar la Iluita de classes, salvant 
els interessos d'uns i altres... «[RO
SICH, 1919: 7|. O com diria el ma-
teix Pelai Megre: "Mo cal, dones, fer 
la revolució per protegir els humils. 
ni cal contrapesar, com malaura-
dament ha fet massa sovint una 
politica perniciosa, els interessos 
deis uns contra els interessos deis 
al tres" [MEGRE, 1933). Queda, 
dones, explícita una clara voluntat 
interclassista. que cerca la preser-
vació d'un mitica harmonía social 
agraria. 

El síndicat de Castelló d'Empú-
ríes es pot entendre com la plas
m a d o real de les propostes ne-
grianes. En la mesura que aqües
tes teñen un cert toe d'originalitat 
aixó es reflecteix en la dinámica 
d'aquesta entitat. Com tot síndicat 
agrícola, el de Castelló d'Empúries 
va orientar la seva activitat cap a 
la prestado d'una serie de servéis. 
Entre ells destaquen: el foment del 
c réd í t ag r íco la a t ravés d 'una 
Caixa d'EstaIvi i Crédít, la promo-
ció deis arrendaments col-lectius i 
la intervenció del sindical per faci
l i tar les compres de terres deis 

^:'''':'imMk,^-'-'^'^'^i^:'».:^wm^<:'% 
seus associats. 

Els servéis sindicáis de crédit 
agrícola reben una atenció espe
c ia l en l 'obra pub l í e i s t i ca de 
Megre, en tant que mecanísme 
que contribueix a resoldre els pro-
blemes de finan^ament deis page-
sos per accedir a la propietat de la 
térra. Aqüestes caíxes rurals son 
un tret característic de tot el eato-
l i c isme soc ia l agrar i europeu i 
están basades fonamentalment en 
el sistema alemany de les Caixes 
Raiffeíssen. Es també el servei que 
aquest sindicalisme groe va impul
sar amb mes empen ta [RE-
VEMTÓS, 1960]. 

Els ar rendaments eol- lectíus 
eren, en el eontext cáta la , una 
práctica poc freqüent per part deis 
sindicats católics. El cas de Caste
lló d'Empúries i d'algun altre muni-
cipi gironi son una excepció. Tal i 
com es concretaven a Gírona, con-
sistien en l'arrendament d'una ex-
tensió de terreny per part del Sín

dicat a un propietari per tal de su
barrendar- la immed ia lament en 
petits lots ais seus socis [ROSICH, 
1919: 67]. A part d'aquesta fórmu
la d'accés a la térra, el Síndicat de 
Castelló d'Empúries també actua-
va com a esglaó íntermedí en les 
adquisicions de terres parcel-lant 
finques adquirídes prévíament, que 
venia ais seus socis amb unes con-
dic ions de pagament a 20 anys 
[A.M.CASTELLÓ, 14.1.2, Iligall 8]. 

Pero possiblement uns deis trets 
mes caracteristics del sindicat eas-
telloní fou Tactiva part icipado deis 
propietaris locáis en el seu funcio-
nament . fet que exempl i f i ca P. 
Megre. Aquest és un fet important 
ja que. malgrat la voluntat deis di-
rígents d'aquests sindicats, sovint 
hom es trobava amb el desinterés 
quan no el boicot si lencios deis 
p rop ie tar is . Ev identment sense 
aquesta intervenció de la classe 
propietaria els cabals del sindicat 
es veien notab lement reduTts i, 
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amb ells, la capacitat d'oferir ser-
veis per millorar la situació de les 
classes agrícolas rnés indefenses. 

Acció social 
versus reforma agraria 

La figura pública de P. Megre no 
es Umita a la seva tasca de presi-
dent del S ind i ca t de Cas te l l ó . 
També destaca com a militant de 
la L l iga i com a soc i ac t iu de 
l ' IACSI. Atenent a aquesta triple 
ubicació podriem considerar-lo un 
home de sintesi en el marc plural 
de la dreta catalana. Va ser mem-
bre del Consell Directiu de l'IACSI 
[lACSI, 1934]; en les eleccions al 
primer Parlament de Catalunya (20 
novembre 932) va presentar-se a 
la llista de candidats de la Lliga Re-
gionalista per Gírona (Candidatura 
Catalanista de Pacificació Social); i 
a les eleccions de novembre de 
1933 participa en el quart lloc de 
la candidatura de la Lliga Catalana 
per Girona [MOLAS, 1972: I, 227 I 
249] . També va formar part del 
Consell Central de la Secció Agra
ria de la Ll iga, creat el juny de 
1935 [MOLAS, 1972:11,249]. 

Aquesta activltat política, tot ¡ 
que no convertí a P. Megre en un 
personatge de primera línia, ens 
serveix per il lustrar les connexions 
entre la dreta regionalista i el cato-
l icisme social . Cines connexions 
que eren certament anteriors ais 
moments "calents" de la Segona 
República, quan els projectes de 
reforma agraria enfrontaren pro-
pietaris i conreadors i convertiren 
la Lliga en la representant deis in* 
teressos de la patronal agraria. 

La Dec la rac ió de Pol í t ica 

(,e.^ 

Económica aprovada en el congrés 
fundacional de la Lliga Catalana 
(1933) s'ajustava básicament al 
díscurs de Megre tant peí que fa a 
la comprensió del conflícte agrari 
com a fais problema generat artifi-
cíosament per Esquerra Republica
na de Catalunya, com per l'oposí-
ció a qualsevol atac a l'ordre jurí-
dic en qué es fonamenta la propíe-
tat. o com per Timpuls a la dífusió 
de la propíetat agraria [MOLAS, 
1972: II, 185]. Aquesta sintonía 
d'ambdós discursos és només apa-
rent, pero. En primer lloc perqué 
no hí ha massa coincidencia entre 
aqüestes deciaracions programátí-
ques i la práctica política deis diri-
gents de la Lliga, incoherencia que 
en cap moment podem imputar a 
P. Megre. En segon lloc perqué 
dins mateix de la Lliga coexístíen 
mult ipl ici tat de propostes que no 
apareixen reflectides en aquest do-
cument fundacional. Per exemple. 
la proposta Mancada per Joan Qar-
r iga Massó ( v í c e - p r e s l d e n t de 
l'IACSI de 1931 a 1933) de moder-
nització i transformado del sistema 
agrari tradicional, basat en la par-

cería í altres formes de conreu ín-
dírecte, en un sistema de grans ex-
plotacions capitalistes dirigides di-
rectament per una burgesia em-
presária [GARRIGA, 1932] ; o la 
postura absolutament reacia a la 
intervenció estatal sobre la distrí-
bució de la propietat representada 
per Josep Cirera i Voltá (presídent, 
a partir de 1933, de l'IACSI; prota
gonista de l'escissió de la Lliga que 
conduí a la creació d'Acció Popular 
Catalana, d 'obediéncia cedista) 
[MOLAS, 1972: II, 186]. Potser la 
diferencia mes clara respecte Pelai 
r^egre és que ni Garríga ni Cirera 
pretenen en cap cas la difusió de la 
propietat, ans al contrarí. 

El projecte de Negre per solu
cionar el conflícte agrari está fona-
mentat en la cooperado social, en 
alió que anomena ACCIÓ SOCIAL 
AGRARIA. Aquest concepte (que 
no s'ha de confondre amb l'orga-
nització gironína del Bloc Obrer i 
C a m p e r o l , que duia el ma te i x 
nom) prové de la tradició del cato-
licísme social. L'acció social agrá-
ría és, per a P. Megre, una fórmula 
legalista i conservadora de modífi-
cació estructural que intenta neu-
tralitzar les aspiracions de reforma 
agraria. Es una manera de resol-
dre, no els problemes del camp 
(que segons ell no existeixen), sino 
les demandes raonables deis page-
sos i treballadors de la térra. Amb 
aquesta fórmula alhora que no es 
vulneren els intocables drets de 
propietat es pretén facilitar l'accés 
deis conreadors a la possessió de 
la térra. L'objectiu final és aconse-
guir un clima d'harmonia social i 
de pac i f i cac ió en el món rura l . 
Dins aquesta línia d'actuació Pelai 
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rHegre arriba fins i tot a defensar la 
bondat de ia propietat col-lectiva, 
sempre i quan aquesta s'ha obtin-
gut respectant els drets deis antics 
propietaris, i de la propietat comu
nal. Ambdues formes de propietat, 
afirma, son perfectament compati
bles dins el maro legal de la pro
pietat privada i, fins i tot, en pro-
mou la creació des deis Sindicats 
Agricoles. 

El projecte de P. Megre té un 
carácter transaccionista: ferm en la 
defensa deis interessos i els drets 
deis propietaris, pero també sensi
ble ais prob lemes de les altres 
classes agráries. Fins a quin punt 
era viable, abans de 1936, la fór
mula d'Acció Social Agraria? La 
cooperació social propugnada de-
penia fonamentalment de la volun-
tat deis propietaris a Thora de par
ticipar i donar suport ais sindicats 
interclassistes. I aquesta mes aviat 
escassejava en uns moments en 
qué augmentava la polarització so
cial. 

La Guerra Civil i els primers 
anys del franquisme 

L'esclat de la Guerra Civil va 
posar fi a les expectatives de coo
peració social, almenys momentá-
niament. Poc temps després de 
l'inici del conflicte Pela! Megre fou 
empresonat a la fortalesa militar 
de Sant Jul ia de Ramis. Va ser 
condemnat per un Tribunal Popu
lar «a restar tres anys al servei del 
Conseller de Cultura de Girona", 
aleshores Josep M. Dalmau Casa-
demont . Av ia t , pero, atenent a 
una so l - l i c i tud de Pere Bosch-
Gimpera, comissar i - rector de la 

Univers i ta t de Cata lunya, Pelai 
Megre va passar a dependre del 
departament de cultura de l'es-
mentada Clniversitat. Era el febrer-
marc;: de 1937. 

Dos anys després abrai^ava 
amb entusiasme el nou régim ins
taura! per les tropes franquistes i 
aixi ho va manifestar des de les 
planes de El Pirineo, l 'órgan de 
premsa de FET y de las JOMS. En 
aquest diari va publicar, entre abril 
i setembre de 1939, setze extensos 
articles sota l'epigraf "Los proble
mas del campo» on tornava a ex
posar el seu programa d'acció so
cial agraria. CJn element nou s'afe-
geix al discurs: la necessital de 
"pac i f i cac ió deis esperits» que 
passa per restablir de nou l'ordre 
juridic anterior, per reprimir els de
licies comesos en l'etapa republi
cana seguint sempre les formal i -
tats legáis, sense que cap propieta-
ri es prengui la justifica per la seva 
má, i per superar la Iluita de clas
ses mitjancpant els principis de jus
ticia, mutu auxili i caritat cristiana. 

Malgrat les adhesions publiques 
de Pelai Megre vers el régim fran
quista, aquest el va arraconar de la 
vida política. Com tants altres indi-
vidus destacats durant al Repúbli
ca, Pelai Megre va acabar refu-
giant-se en l'erudició de la historia 
medieval per escapar de ia margi-
nac ió que li f iav ia imposa t el 
rég im, act iv i ta t que va al ternar 
amb l'exercici d'un carree de ma-
gistrat a Girona i amb la gestió del 
seu patrimoni. 

Enríe Saguer i Javier Tébar 
son hisloriadors 
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