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La fiMoxera i la crisi vitícola
a les comarques gironines
(1879-1900)
ENRÍC SAGUER I HOM

E

l sector vitícola cátala, tnáxim
exponen! de l'expansJó agrícola registrada des d'inioisdel
segle XVIII fins a mitjan XIX, va patir
en les darreres décades de la passada centuria un gran daltabaix. Un
insecte desconegut fins aleshores, la
filioxera, originari del continent americá i contra el qual les vinyes europees no disposaven de cap mena de
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defensa, va destruir en un marge de
cinquanía anys tots eis antics ceps
d'Europa. ParaMelamenl, en les
mateixes décades s'esdevingué una
crisi agraria general causada per una
situació de sobreproducció i per l'articulació d'un mercat agrari capitalista
d'abast mundial. Els productors vitivinícolas també experimentaren els
efectes d'aquesta chsi de sobreproducció, indicada sobretot per una
davallada gran deis preus. A les
comarques gironines, com arreu de

Catalunya o de lEstat, aquesta doble
sotragada va teñir gran importancia
económica ja que va afectar profundament el sector mes dinámic del
món rural.

La fil-loxera
Aquest insecte, actualment denominat pels científics Víteos Vltifoli, tot
i que el nom mes estés és el de
Phyüoxera Vastatrix. té com tots els

parásits un cicle vital relativament
complex, amb formes alades i formes
no alades i amb processos reproduc!ius sexuats i asexuats. No fa mes de
6 mlHímetres i les seves mandíbules
tenen forma d'eslilel. Aqüestes mandíbules son davades a l'escorga del
cep per xuclar-ne la saba. Segons en
quina fase del seu cicle viial es trobi,
la fiHoxera es localitza a les tulles o a
les arrels de la planta. El problema
mes gran s'esdevé quan és a les arrels
i en xucia la saba, ja que les varietats
de vinya europea teñen unes arrels
molí débils que no suporten les
punxades. Així, les vinyesfilloxerades
comencen a podrir-se i es moren en
quatre anys.
La gran capacitat reproductiva de
la fiHoxera (en cinc mesos un ou
d'aquest insecto pot arribar a generar
fins a 15 milions d'ous) i la facultat
d'adoptar formes alades potencien
molt l'expansió de la plaga, Hom calcula que el seu ntme d'expansió
oscJIla al voltant deis 20 km per any.
Per aixó una de les mesures preconitzades amb mes decisió per Joan
Miref i riACSI {Instituí Agrícola Caíala
de Saní Isidro) per tal de prevenir la
plaga filloxérica fou la creació d'una
zona d ' i n c o m u n i c a c i ó sanitaria.

Aquesta mesura consistía a establir
una zona de trenta quilómetros de
llarg per vint-i-cinc d'amplada a la part
oriental deis Pirineus dins la qual
s'haurien de destruir totes les vinyes.
Així la fiHoxera, en no haver-hi vinyes,
trabarla una barrera insuperable i no
penetrarla a Catalunya. Tanmateix,
aquest projecte, que haguéssuposat
arrencar de soca-rel 15.000 hectárees
de vinya a l'Empordá. no va prosperar.

La vini-viticultura g i r o n i n a
a b a n s d e 1879
Abans de veure com va incidir la
fiHoxera sobre la viticultura gironina,
ens cal saber la situació d'aquesta
abans de la plaga. A grans pinzellades podem caracteritzar-la pels
següents trets:
a) Com pot veure s en el mapa 1,
el conreu de la vinya es concentra
priorilánament al nord-est de la provincia, a l'Empordá. La zona compresa per la serra de Rodes i l'Albera
és la que registra major exiensió de
conreu vitícola, amb una tendencia al
monoconreu. Aqüestes árees margináis, útiis només per a determinats
conreus arbustius, experimentaren

una gran expansió de la vinya, mentre que en altres pobles de I' Empordá
la vinya havia de compartir la superfí*
cié agrícola amb els conreus tradicionals. Podem afirmar que, almenys
parcialment, l'Empordá produía vi de
cara a la seva exportado, mentre que
el de la resta de comarques, si en produíen, es destinava al seu consum
intern.
b) La petita propietat o la petita
parceHa cedida en arrendament, en
parceria, en emfileusi, o en rabassa
era el tipus d'explotació mes habitual.
Per regla general la major parí de les
parcelles osciHava a l'entorn d'1 ha
d'expansió. Eren explotacions molt
petites que no permetien que una
familia poguésviuren. Elsconreadors
de la vinya no solien dedicar-s'tii plenament. Tenien altres oficis; eren artesans, jornalers... La viticultura només
els proporcionava un complement ais
seus ingressos famiiiars, Aquest fet
atenúa enormement les difioultats que
la crisi va comoortar
c) Respecte a la qualiíat deis vins
produíts a les contrades gironines cal
dir que només els de l'AIt Empordá,
en especial els de la zona que va de
Portbou a Cadaqués, eren elaboráis
amb cura i aprofilant les condícions
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climatológiques i naturals. A les allres
comarques el vi era, per norma general, de mala qualitat. D'altra banda, els
vins de la provincia tenien una elevada
graduació alcohólica.

A p a r i c i o de la plaga
El setembre de 1879 es descobrf
el primer focus filloxéric a les torres
catalanes, tot i que no fou fins el 16
d octubre que la Comissió provincial
de defensa contra la filloxera acordá
"... declarar que se halla invadida por
la filoxera una viña situada en Coít de
Fomells del distrito municipal de
Rabos...»'. Pocs dies mes tard es
localitzaven cinc clapes mes en els termes de Rabos i de Pont de Molins. La
progressió fou rápida. Dos meses
després ja es trobava a les portes de
Figueres.
Les autontats agn'coles de tot
Catalunya i. especiament, les de
Girona, reaccionaren rápidament. Es
dugué a terme una batuda per localitzar tots els focus fiHoxérics sobre un
total de 2133 hecíárees i, parallelament, comengá a aplicar-se un tractament químic per impedir la diíusió
de la plaga. Les investigacions sobre

els metodes per combatre l'insecte
encara no havien donat. el 1879, cap
resultat definitiu. Per aixó Narcis Fages
de Roma i Joan Miret (comissari regi
per a la defensa contra la filloxera i
membre destacat de l'IACSl) acordaren aplicar un tractament mixt a base
de neolina i de sulfur de carboni. Aviat
es demostré que lúmc compost eficag
era el darrer, tot i que presentava
linconvenient de matar gran nombre
de ceps.
S'organitzaren brigadas d'extinció
que examinaven els ceps i, cas de
trobar-hi rastre de fiHoxera, s'aplicava
el sulfur de carboni. Les autoritats agrícoles del país s'havien llangat amb
molta resolució a la tasca d'intentar
deturar la plaga quan aquesta tot just
havia penetral a les terres catalanes.
Sola els auspicis del dinámic lACSI
s'havia aconseguit unir les torces de
les quatre províncies catalanes creant
una Junta de defensa de les províncies catalanes contra la filloxera. organismo que canalitzava el pressupost
que cada diputado havia assignat a
aquesta tasca. La Junta contribuí a
concentrar tots els esforgos en els treballs que les brigades antiflHoxériques.
dirigidos per Joan fvliret, estaven realitzant a TEmpordá.

Per regla general, les vinyes de l'Empordá eren explotacions molí petites.
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Els fets d e Llers
Aquesta empenta va veure's frenada peí creixent malestar entre els
viticultors empordanesos que velen
morir les seves vinyes quan encara es
trobaven en un moment de plena prodúcelo, sense que la minsa indemnització oferta peí govern compenses la
pérdua d'una espléndida collita. Els
efectes de la fiHoxera en un cep no
comencen a notar-se fins a un o dos
anys després de la seva aparició en
la planta. Aixó explica per qué les brigades antiflHoxénques aplicaven altes
dosis de sulfur de carboni a plantes
encara ufanoses, moltes de les quals
morien. El malestar deis viticultors i la
seva resistencia a l'acció de les brigades va teñir el seu moment mes álgid
el 14 de maig de 1880, quan el poblé
de Llers sencer va llangar-se al carrer
per impedir que les brigades desinfectessin les vinyes del municipi. Segons
la premsa es reuniren 1.500 persones
al toe del somatent i, entre altres consignes, cridaren: cVisca el reÜ», «Visca
el governl*> i <.Fora els mata-cepsl». Va
ser una manifestado amb un marcat
carácter interclassista, encapgalada
per l'alcalde i els regidors amb les
seves vares i bandos i peí clergat local.

Les investigacions sobre
l'insecte es van inlensiíicar i
es i/an assajar méiodes per
impedir la difusió de la

plaga.
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Darrera seu h¡ ana tothom: homes i
dones, vells i cnats, rics i pobres.
Aquesta acció de resistencia popular
va acabar;se quan arribaren a Llers,
procedents de Figueres. lesautoritats
civils i les íorces d'odre públic, que
foren rebuts amb els mateixos crits.
Després d'haver esíat convidáis a
reíirar-se, els manifestants es dissolgueren pacíficament i només quatre
individus foren conduíts a presó acusats d'incitar la resta de la població a
resistir.
Els fets de Llers varen teñir gran
repercussió en la vida política estatal.
Pocs dies després es presenta al
ministre de Foment una exposició
amb la signatura de 5.685 propietaris
empordanesos demanant la suspensió de les operacions antifilloxériques.
ParaHelament. el diputat Tomás floger
i Vidal va increpar el ministre del ram
en una sessió del Parlament sobre la
mateixa qüestió. Joan Miret i la seva
campanya d'extinció eren objecle de
constants atacs. L'IACSI i els defensors
de Miret contraatacaven argumentant
que la culpa era de l'Estat per no voler
indemnitzar suficientment els viticultors. Finalment se suspengueren indefinidament els íreballs contra l'insecte
(R.O. de 30 de juliol 1880), Joan Miret
dimití com a comissari regí (21 maig
1880) I la flHoxera tingué camp lliure
per desenvolupar-se. El 1881 la plaga
ja havia superat la línia del Ter i a fináis
de 1882 ja s'havia estés arreu de la
provincia. Lúnica solució viable era
substituir els ceps morts per especies
americanes immunes. De tota
manera, quan el 1882 semblava que
la fiMoxera ja havia arrasat tot
l'Empordá i part d'altres comarques,
resulta que «-..a pesar de haber invadido la filoxera tan crecido número de
pueblos (...). la verdad es que hasta
ahora ha causado poco daño. Hay
una multitud de focos, pero estos son
en su mayor parte pequeños y algunos reducidos hasta dos o tres cepas
infestadas-.."^. La prova mésevident
és que la collita de 1881 encara fou
voluminosa. Els vinyaters no havien
rebut encara l'impacte de la cnsi, A
mes. els preus del vi assolien nivells
molt elevats mercés a la orisi filloxérica
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p'!:JimGnts que Is n^turala, y empea '1á
totes les vinyca, leniut sviiy aaa avaiifaileH a l'Ara^ó y rogr.e de ValeDcia,
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qii6 van obligar á pingar á la Uumiat-iá
prDvJDCial eccarrcgada pur la I ley de la
d6BÍi:fecciá da lea vioyeB atacadsB f.er
rÍDBeCt-3. Mantiea tRDt, la filoxera aiiava
eecampant-sa arren, son9e Irobar mee im-

que VB. súfrJDb ]')tDÍmal adn Í^URI [:era lea
gal i colea (BIOIOCB da lee fullea^ y pera los
radicularg (Gloicra do JtH arreis). Ja hu
dit y repEteiio que Ina galicoUs no CQHHCitDeÍJOD eapacio ni varíuLat. difuraní ¡la

11>8 radicularB: no ton mim qiiB mn^eifi.tt'eseer d'-.io inuteíí aniuial. .Scguns Balliiani, lü radicular ÍH procedent da la palicYila, á ia qoi la ralla dVlimints y lea
inclemencies do) torapa van obligar a búacar BOia térra y on lea arrala dal cep mea
fcbuQiiaseB antjstaiicies allcnentoaaa. P e r
aelecció y beroncia a'ha perpetimt. la for-

que Franga patia. Aquests alts preus
podien compensar sobradament la
mort d'alguns ceps.

La C o m i s s i ó
provincial
d e f e n s a contra la fiMoxera

de

Les tesis clássiques han atorgat
una enorme rellevánoia a la tasca duta
a terme per les principáis associacions
de propietaris de Catalunya, en espe-

rf;fi TiúrneroH 15, l.'l, ] | . 15 y IG) nimfes,
fílndes, fpjnelleii v afiCSuadiiB. Aqoeetífi
liialintee formis iln los tranaformacioiis

ma Rf/tprrfinia o radiciiiar, que éa la qno
causa la grar.sdoalrc^oB de víuvata. Pero
dcngui-a l'tiKpÜcBCKJ que s vu]gft, el tet
lis t¡ue IBB raetamorfoaia qí;e so freisoii
sáii idenüquea y que a'liac pogut nbservnr casos do galiculea iius s tornen BOlarraDÍee; BU uca páranla, que B I r a d a
d'iiB Bol inaecte, per mea ijua tioga coatuma iJiÍGranteB.
P e r a explicar lea metamDcfoeís que sofrtiii l'JDtiecte Sos arribar a l'eBtat adulte
preiiem per piiot de pi-rtída l'aDomanat
on d'hioerri. Aquoet -a ucag dimenaions
de IJ'ST lí 0'3Q miiimolreB^SB irob& gBQerala:flut dmtre PoscorBa dala cepa, y ai
l'esaér al Yin lempa en neig u j a filoxera
femella nptern (seiiaa alea), qoe deaeguída
B íica eglB térra, biiBcaot el aeu aliment nn
lnH arreia del co¡: fradicularj, o béaeo va
i:Bp a liiü fullea (galiccla). Aquflfltea fuinoüea poaon 30 o 40 cua fcoopa, BODSOI
cuiiEiura da cap maaclo. D'aqiieaia Dltima
aij ntiixeai alire.i fnmollca que t o r n e n a p o *
BHF oua, V aixl tjnccesBJyanieijt. F i e s avuy
eücare no a'lia pogut precisar bé I tampH
quD dura aquesta maner» de g e n e r a r .
M. MarÉB, cultivant capa eo teatOB l a n catB, ba yist sortir slades ais q a a t r e

cial riACSI, en contrastambla inoperáncia de l'Estat. S'ha accentuat el
paper de la burgesia agraria catalana
en la seva Iluita per deíensar els interessos agrícoles del país. Tanmateix,
cal matisar molt aquesta visió, ja que
si davallem ais ajuntaments i a les
diputaoions, on domina aquesta burgesia agraria, comprovem que podien
ser tant o mes inoperants que l'Administració central. Aquest és el cas de
la DiputacJó de Girona. Si analitzem
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l'actuació de la Diputació i, mes en
concret, de la comissió de defensa
contra la plaga, podem distingir-hi tres
etapes:
1/ Una primera etapa correspondria ais momenís prelimlnars i iniciáis
de la plaga, quan la Diputació és
arrossegada peí combatiu ímpetu de
riACSI, malgrat l'existénciad'algunes
desavinences {com ara en ei tema de
la zona d'incomunicació que Miret
proposava crear a TEmpordá). Els
principáis fets d'aquests anys ja els
hem explicat i no hi insistirem.
2/ Una segona etapa comenga al
1881, després deis aldarulls de Llers.
i no acaba fins al 1889. L'oposició deis
vinyaters i els decrets gover na mentáis
varen impedir que es confies mes en
la possibilitat d'extingir l'insecte. Aleshores no va quedar altre remei que
retardar el pas de l'insecte tant com
fos possible, I replantar amb ceps
americans les vinyes mortes. Fins aleshores totes les proposíes per crear
vivers de vinya americana havien estat
aturades i els esforgos s'havien concentral en les directrius dictados per
la Junta catalana. Després deis fets de
Llers la Diputació va haver de
decantar-se cap a Testratégia de la
528
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replantado.
De tota manera, no sembla pas
que les autoritats politiques acabessin
d'assumir la necessitat de potenciar
aquesta replantació. Així es desprén
almenys de la lentitud i lescassetat de
gestions realitzades. En concret, entre
1881 I 1889, podem destacar tres
actuacions. totes elles poc reeixides:
— La creació d'un planter d'espécies americanes que va ubicar-se a la
Granja experimental de Figueres. Va
desaparéixer un any després en
clausurar-se lesmentadagranja (julio!
de 1882). Sobre aquest tema cal aclahr que la llei prohibía la importació
d'estaques i sarmenls de vinya americana per tal d'evitar la propagado de
la filloxera. Per aixó calla plantar llavors en sementers i produir les estaques
que
haurien
de
ser
transplantades ais camps.
— L'establiment d'una estació antifiMoxérica a Figueres
(1882),
LEmpordá havia tingut el privilegi
d'obtenir una de les tres estacions que
el govern havia concedit per a tot
r Estat. Pero, sorprenentment, el material enviat des de Madrid va quedar
estanoat un any a l'estació de ferrocarrils de Figueres. Dos van ser els pro-

blemes que varen paralitzar-la: a) Els
paquets amb el material proporcionat
peí govern varen arribar a Figueres
amb un recárrec per transport de
24.000 rals que ningú volia satisfer i b)
l'Ajuntament de l'esmentada vila i la
Diputació provincial no es posaven
d'acord sobre el tema del local i deis
diners que calia aportar per fer funcionar l'estació antifiHoxénca.
— Finalment, el 1886, la Diputació
intenta reconvertir l'estació antifilloxérica que ja no necessitava (la fiHoxera
ja s'havia apoderat irremeiablement
de la provincia) en una estació vitícola,
Pero com que Madrid va posar unes
condicions exigents abans de donarhi el vist-i-piau i contribuir económicament al seu funcionament, la Diputació va desestimar la idea i va destinar
la partida de 2.000 pessetes que havia
pressupostat pensant en l'esmentada
estació a un repartiment gratuít i populista de 140.000 estaques de l'espécie
"riparia» entre tots els propietahs que
ho demanessin.
Com veiem, dones, en contrast
amb els propietaris de TIACSI, la burgesia agraria representada a la Diputació gironina no fou pas del tot
exemplar Caldria salvar d'aquesta

MAPA I I : SUPERFICIE REPLANTADA - 1891
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consideració personatges com Narcís
Fages de Roma o Narcís Heras de
Puig, represenlants d'una generació
anterior amb molta empenta, els quals
dugueren a terme algunes gestions
importants malgrat Tabúlia general,
De la maleixa manera, també cal destacar la iniciativa d'un grup de propietaris empordanesos, entre els quals hi
havia Josep Vergés, Eduard Rodeja,
Joan Arderius.,. que, després deis fets
de Llers, quan les autoritats susoengueren les operacions antifilloxériques
a l'Empordá. s'erigiren en Comissió
central de defensa contra la fiftoxera
a ¡'Empordá i planificaren la defensa
de la seva riquesa vitícola al marge de
l'administració pública,
3/ La tercera etapa no s'obre fins
deu anys després de l'aparició de la
fiHoxera, el 1889, i es caracteritza per
la tasca realitzada per l'enginyer agrónom Nicolás García de los Salmones.
Aquesl enginyer era ben conscient
deis problemes patits pels viticulíors
(manca de capital per afrontar les despeses d'una nova plantado de vinyes
amb especies que necessitaven moltes mes atencions; manteniment deis
impostes, tot i que la llei estipulava una
exempció fiscal de 10 anys per a les

noves plantacions; manca de formació deis viticultors; deficient mercat
d'estaques} i va endegar un pía
d'actuació modélic en molts aspectes.
Aquest pía cómprenla des de la creació de planters que facilitessin ais viticultors les diferents
varietats
americanes a preus raonables fins a
l'éstabliment de campedexpenéncies
vitícoles que investiguessin sobre
Tadaptació de les vinyes americanes
ais diferents sóls, sobre la hibridaciú.
sobre els empelts... i tamiPé que
duguessin a terme una tasca d 'assessorament i formació deis viticultors.
Linfent de crear aquesta infrastructura
va ser proposat com a paradigmátic
peí mateix García de los Salmones el
1893^, el mateix any que abandonava la provincia per dirigir-se primer
cap a Jerez i després a Pamplona.

La lenta r e c u p e r a c i ó
S'havia retarda! deu anys una política planificada de suport a la viticultura, i aixó va teñir conseqüéncies
molt negatives. Ja des de fináis de la
década deis vuitanta comenparen a
sorgir dificultats fins aleshores inexis-

^ a > L'n " ^ j t a r ^ i
-f^ ¿4 llXl ^•l^fi'JV^J
ÍX^t. -vn*- ^ t*-^"- **>-J
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tents: un canvi en la conjuntura económica frena les possibilitats de
replantació. El 1891 Girona era la provincia espanyola que conreava una
major extensió de vinya americana,
5,886 ha. Tot i aixó, no arribava al 15%
de la superficie destruida per la
filloxera (vegeu el mapa 2). La superficie vitícola máxima {entre 1880 i
1935) s'assolí el 1925 amb 15.506 fia.
un 4 0 % de la superficie de 1879.
Les dificultats que hagué d'afrontar tot viticultor decidit a replantar els
ceps morts amb especies d'origen
americá (que servien de portaempeit
de les varietats íradicionalment conegudes) foren múltiples, D'una banda
ens trobem amb una serie de canvis
tecnológics i en el procés productiu
que incrementen notablement els costos de prodúcelo. Les noves vinyes
necessitaven más atencions i mes
inversions en treball, en adobs, en
insecticides...: calla estudiar previament les condicions d'adaptació de
les diverses especies americanes a
cada sol, escollir les varietats europees más aptes per ser-hi empeltades
i tenir-ne molta cura. Evidentment,
després de les dificultats económiques provocades per la mort deis
529
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La vitalitai que havien
conagui alguns
indrets s esvai com el
fum.
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2. Narcís HERAS DE PUIG: "La filoxera. Medios
que todavía pueden emplearse para combalirla
en la provincia de Gerona", a Revista de Gerona.
lom VI. gener de 1882. p.2
3. Nicolás G A R C Í A DE LOS SALMONES: La
invasión filoxética en España y las cepas americanas, Barcelona. 1893.
4. Enrique R. CELIS: Memoria sobre la riqueza
agrícola de la provincia de Gerona. Año de
1900. Madrid. Minislerio de Agricultura. 1903,
p. 11.

antics ceps, no tols els viticultors
tenien els recursos suficients ni estaven disposats a replantar. Parallelament, la morí deis ceps significa la fi
deis contracles de rabassa morta i la
reacció de molts propietahs per signar
modalitals contractuals mes favorables
ais seus interessos (aquest és, pero,
un tema torga mal estudiat perqué no
es pot accedir ais documents notaríais
fins 100 anys després d haver estat
escrits).
A aqüestes dificultáis cal afegir-hi,
com hem anunciat. una conjuntura
económica gens engrescadora per al
conreu vitícola. Podem distingir tres
problemes: En pnmer lloc la crisi mundial de sobreproducció, que afectava
els principáis productes agraris i que
va provocar una davallada de preus
molt important i va crear unes noves
condicions per al comerg colonial. En
segon lloc, els problemes d'exportació derivats del ressorgiment de la viticultura francesa, ara amb renoval
impuls i amb preus molt competitius
i deriváis també de les actituds proteccionistes que la crisi de sobreproducció estimula. La signatura d'un
noü tractat comercial amb Franga
[1892), que gravava fortament els vins
amb una graduació alcohiólica elevada (que eren majoritaris al nostre
pais). fou un delsfantasmes que perseguí els viticultors catalans i, des de
1898, s'hi afegí la pérdua del mercal
americá. La vitalitat que tiavien conegut els ports de la Costa Brava en
materia vinícola s'esvaí com el fum, de
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tal manera que el 1900 «todos los
vinos afamados del Ampurdán se
consumen en la provincia y el
sobrante marcha a Barcelona»^.
Finalment, un tercer problema que
afecta sobretoí el mercat interior era
la qüestió deis vins artificiáis, Aquests
eren uns vins elaboráis a partir de
panses reliidratades, de remolatxa o
d'altres productes no massa gravats
pels drets aranzelaris ni pels drets
d'entrada i que, per aquest motiu,
reventaven els preus i significaven una
competencia deslleial al vi de most.

R e a c c i o n s socíals a la crisi
Abans de finalitzar cal fer esment
que, si bé la crisi agraria finisecular i,
en particular la crisi vitícola, varen provocar enormes dificultats ais viíicultors
gironins, aqüestes dificultats no significaren en cap moment un increment
de les tensions socials. Curiosament,
I a diferencia d'altres centrados catalanes, les classes agráries subalternes
de les comarques gironines no presenten, d'engá deis fets de Llers. una
conflictivitat social manifesta, El problema rabassaire. fot i que caldria
estudiar-lo amb mes profunditat. no
sembla haver tingut ni la cruesa ni
rorganicitat que es dona en altres
comarques
Els unios elements reivindicatius
parteixen, no deis arrendataris, parcers o rabassaires, sino de les associacions de propietaris com ara la

Cambra Agrícola de TEmpordá. La
conflictivitat presentada pels propietaris. tanmateix, mai defuig els cañáis de
la legalitat establerta, actuant només
com a grup de pressió i d'opinió.
Finalment, constatar que és
durant les décades del canvi de segle
quan comencen a aparéixer les primores experiéncies associatives en el
camp gironí, algunos amb carácter
agrícola general i altres mes específicament vitivinícoles. Cooperatives i
sindicáis agrícoles serán les dues formules que mes arrelaran, (vientre que
les cooperatives neixeran de la necessitat deis vitivinicultors d'agrupar-se
per poder adquirir una tecnología inabastable per ais viticultors aíllats i per
organitzar la comercJalització deis
seus productes, els sindicats agrícoles floriran sota els auspicis d'un clergat integrista i d'una burgesia rural
que aspira, lot agrupan! en la mateixa
associació propietaris i parcers arrendataris i rabassaires, a fer realiíat la
mitificada harmonía social del camp
cátala.

Enric Saguer és historiador.

