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La sega al pía de la Moixina, d'Olot, l'any 1948. 

Oe la tradició a l'especialització 
i la mecanització 

ENRIC SAGUER, ANNA ROCA & MIQUEL MARTÍ 

Després de les dues crisis de la fi de! segie passat -la fil-loxera i la competencia deis cereals ultramarins-, el 

procés de canvi de ragricultura gironina es va accelerar, pero el seu procés real de modernització no es va 

produir fins ais anys seixanía, amb el final del model agrari Higat a l'autoconsum. A la mecanització del camp 

va seguir la del món de la pesca, especialibada i concentrada en uns quants ports -els millor dotats i els mes 

ben comunicáis- i convertida en una dedicado menys arriscada i mes regular, pero també menys savia. 
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El primer mig segle 
de l'agrícultura 

Fa poc mes de cent anys, duranc la 
decada de 188(1, ragricultura gironi-
na -coni bona part del món rural eu-
ropeu— va experimentar una ruptura 
que condiciona tota evolució poste
rior. Per ais hisendacs -la classe pro
pietaria- fou el final d'una época de 
prosperitat i d'optimisme respecte a 
les possibilitats d'inipulsar una agri
cultura moderna i capitalista sota la 
seva atenta direcció. 

Per a d'altres, coni e!s petits viti-
cultors que esfor^adament havien 
terrassat la serra de Redes, va signifi
car l'aniquilació d'una de les bases de 
llur subsistencia. Els canvis i els con-
flictes del primer terf del segle X X 
son dificilment comprensibles sense 
teñir present aquest pune de partida. 
En els anys vuitanta s'encavalcaren 
dues grans crisis agrícoles: la fiMoxe-
rica i la cerealicola. La primera va ser 
causada per una plaga que destruí les 
varietats de vinya europea -la totali-
tat-, i ana acompanyada d'unes difi-
cils condicions de mercat que liniita-
ren el p r e c e s de rep lan t ac ió . 
D'aquesta manera s'esgotá una de les 
vies históriques de creixement agrari, 
tot i que a la regió de Girona el pro-
cés d 'expansió vitícola havia estat 
menys intens que en altres comar
ques catalanes. De les quaranta mil 
hectarees ocupades per la vinya pre-
fiMoxerica, el 1910 només en resta-
ven unes onze mil. 

La segona crisi estigué motivada 
per la competencia comercial deis ce-
reals ultramarins en un deis primers 
episodis del que avui coneixem com 
a globalització de recononiia . Mai 
mes torna a haver-hi a Girona tanta 
superficie conreada o tanta densitat 
de població rural com en el període 
1860-1880. Malgrat les mesures aran-
zeláries adoptades durant la década de 
1890, ambdues crisis varen posar so
bre la taula el problema de la sobre-
producció i la necessitat de trobar 

sorcides disminuint costos bé amb 
produccions alternatives íligades ais 
canvis en les pautes de consuní ali
mentar! o a una industria agroali-
nientaria encara incipient. 

De les crisis a les 
transformacions 

Després de les crisis de fi de segle el 
procés de canvi agrari s'accelera, sen
se arribar pero a la velocitat deis re-
volucionaris anys .seixanta. La redúc
elo de la superficie conreada va anar 
acompanyada d'un canvi important 
en el sistema de conreus. Les produc
cions cradicionals varen ser gradual-
ment despla^ades per conreus que, 
sense ser estrictanient nous, varen 
transformar el paisatge agrari. La vi
nya i l'olivera tendiren a contreure's 
progressivament i a niantenir una 
presencia marginal excepte en petites 
arees d'especialització. El blat, que 
condnuá essent molt important, cam
bé va recular, especialment sota la 
forma de mestall, barreja de blat amb 
segó! destinada a Telaboració de pa 
d ' in íe r io r qualicat. Al seu costat, 
prosperaren conreus com la userda, 
l'esparcet, el blat de moro, les pata-
tes... i en alguna mesura també es re-

Installacions d'una explotació agraria. 

cuperá Tarros, prohibic des de 1837. 
A la plana empordanesa la trilogía 
blat-blat de moro-userda es convertí 
en dominanc. i desplatea tant les roca-
cíons amb guaret blanc com Lalter-
nan^a deis cereals amb faves, veces o 
altres lleguminoses. Cap a 1935 la 
provincia de Girona acumulava el 
10% de la superficie espanyola d'user-
da i, juntament amb Lleida, n'era la 
principal productora. La presencia 
generalitzada d'userda i esparcet en el 
cicle de conreus tingué una doble re-
percussió. D'una banda, incorpora un 
deis elements claus del niodel anglés 
de revolució agrícola: una llegtmiino-
sa amb alta capacitat nitrogenadora. 
Potser aixó explica que el consum 
d'adobs nitrogenats del conjunt de la 
provincia fos comparativament baix al 
llarg de tot aquest període. D'altra 
banda, es tractava d'un conreu estre-
tament vinculat a la producció pecua
ria, igual que el blat de moro. 

Efeccivament, el canvi en el siste
ma de conreus ana acompanyat d'una 
potenciació de la producció pecuaria i 
niolt especialment del vacuní i del 
porcí, que esdevingueren —ja des de 
principi del segle X X - les produc
cions característiques, en termes glo-
bals, de respecialització regional de 
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Girona. Inicialment es tractá de bes-
tiar d'engreix, est;ibulat i, en bona 
mesura, produít a petita escala en ma-
sos policLilturals mes que en granges. 
Uengrcix de porcs es converd en una 
imporcant font d'ingrés per a les ex-
plotacions niés perites. Graduahuent, 
sobretot des de !a década de 1930, 
amb la millora de les comunicacions 
-e l caniió- i la instal-lació de les pri
mares centráis, !a producció Hetera 
destinada ais mercats urbans adquirí 
major importancia. La cria cavallina 
també va teñir el seu moment daurat 
en aquest període, i va pcrmetre una 
amplia substitució deis bous per ca-
valls com a for^a de treball. fet que 
comporta un estalvi important de tre
ball huma en aquelles tasques que re-
querien animáis. 

Tot i que les condicions de mercat 
eren estructuralment desfavorables a la 
realització de grans inversions en el 
sector agrari, no hi ha dubte que es 
realitza una despesa important en ca
pital üx. Només ia construcció d'ins-
tal-lacions adequades per al creixent 
nombre de caps de bestiar implica una 
immobi]ització considerable de capi
tal. També es va potenciar l'ampliació 
del regadiu, generalment a pedta esca-

Ramat de xais pasturant. 

la i sovint aprofitant les infraestructu
res ja existents deis vells niolins me-
dievals. Allá 011 el regadiu adquirí ma
j o r impor tanc ia es cons t i tu i ren 
comunitats de regants, com a País 
(1908). Tanmateix, les graos obres 
hidráuliques, especialment les que po-
dien irrigar el Baix Ter i el 13aix Plu
via (els embassaments de Susqueda i 
Crespia, per exemple), només existien 
sobre el paper. D'altra banda, les in
versions en maquinaria agrícola no 
foren espectaculars. Segons els indica-
dors disponibles, el nivell de mecanit-
zació agraria fou relativanient baix, en 
part a causa de problemes técnics i en 
part per les dimensions i caracterísri-
ques de les explotacions gironines. 
Tot i així és innegable que operacions 
com la sega o la batuda deis cereals 
experimentaren amplianient els efec-
tes de la mecanització. 

Unes noves 
condicions socials 

Aquest conju]it de transformacions es 
realitza sota unes noves condicions 
socials. Des de les crisis de fi de segle, 
la renda de la térra -l'ingrés que els 
terratinents percebien en virtut deis 

seus drets de propietat- havia iniciat 
un cicle depressiu que s'accentuá amb 
posterioritat a la 1 Guerra Mundial. 
Aquesta erosió de les bases niaterials 
de la classe propietaria tingué múlti
ples efectes. En primer Uoc, propicia 
una creixent inhibició deis hisendats 
en la direcció de l'activitat agraria. 
Les exigéncies del procés de canvi 
agrari, ia baixa taxa de guany i les di-
ficultats tinanceres de molts patrimo-
nis conduíren a la creixent renuncia 
deis hisendats a participar activament 
en la gestió deis seus masos. Ben pocs 
varen interessar-se per Lexplotació 
pecuaria, per exemple. El procés de 
canvi agrari tingué com a protagonis-
tes principáis els pagesos -des deis 
masovers fms ais petits propietaris 
agricultors- mes que els hisendats. 

La reculada de les parceries a favor 
deis arrendaments monetaris fou un 
altre signe de la retirada deis grans 
propietaris. La masoveria tradicional 
-al ter^ i sense aportacions de capital 
circulant per part del propietari- va 
entrar en crisi com a institució regu
ladora de les relacions socials agráries, 
i bona part deis intents per reformar
la foren infructuosos. Pero potser l'as-
pecte mes destacat de la nova situació 
fou un significatiu avene de la propie
tat pagesa a costa de la propietat ren-
dista. Va ser un procés lent, realitzat a 
través de múltiples pctites operacions 
de compravenda en el mercat de la 
térra i facilitat per la pérdua d'atractiu 
de la térra com a inversió, com a for
ma de patrimonialitzar riquesa i com 
a plataforma d'ascens social. Molts 
masos s'anaren iragnientant i desinte-
grant com a unitats d 'explo tac ió . 
Tanmateix, encara que geógrafs com 
Juan Carandell admiressin un régim 
de propietat que, cap a 1936 i en co
marques com el Baix Empordá, sem-
blava molt repartida, especialment en 
els fondals agrícoles, no deixa de ser 
cert, com va revelar Helena Estalella, 
que en la década de 1950 la gran pro
pietat encara condnuava tenint un pes 
territorial molt important. 
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PERSONATGE5 

JUlarc X i f ra i Sala.Va néíxer l'any 1972 a RJudellots de la Sel
va. És ramader especialitzat en producció lietera, i des de fa cinc 
anystreballa en genética. Ha estudiatformació professional agraria 
a l'IES La Garrotxa. Ha fet una estada de tres mesos en una explota
do Hetera a Canadá, i fa un pareil d'anys, gracias al programa Mast, 
va fer una estada de quasi un any a Minnesota, on combinava la 
tasca agraria amb els estudis a la universitat. Avui, amb l'avi, el 
pare, el germá i un trebaílador, porta una granja de 80 vaques Hete-
res que també es crien els vedells, i mena la ten-a que els permet au-
toproveir-se i autofinangar-se. Des de fa poc, a través d'un conveni 
amb un programa americá, fa trasplanlament d'embrions. 

Joan P í joan i Pascual. Va ser riniciador de la fructicultura 
moderna a les comarques de Girona. Era autodidacte i, amb el su-
port deis fructicultors d'Angers, va introduir les primeres plantacions 
de pomeres i va participar de manera activa a congressos sobre 
fnjcticultura d'an-eu del món. Havia treballat a Rbracolor a Blanes, 
on va muntar uns iaboratoris que avui son gestionats pels seus filis, 
pero també va crear empresas especíalitzades en análisis d'adobs, 
de sois... a l'Argentina i a Italia. El 25 de setembre de 1999, amb 63 
anys, va morir arran d'un accident de tránsit prop de Montpeller. 

A r t u r So ldev i l a i Fe l iu . Figueres, 1928. Veterinari. Espe
cialitzat ais EUA. Impulsor de programes de producció ramadera a les 
comarques gjronlnes. Com a quadre de! eos de l'Administració va im
pulsar la millora genética a partir del serval d'inseminació artificial, i 

va promoure el foment del bes-
tiar boví de llet, que, amb la 
millora de la productivitat, va 
arribar a aconseguir un 
exceMent nivell quantitatiu i 
quaiitatiu dins el context euro-
peu. Va fundar i va dirigir des 
del seu inici i fins a l'any 1982 
Semega (Servicios de Mejora y 
Expansión Ganadera), de la Di

putado de Girona. De 1982 a 1993 va ser director provincial del 
MAPA (ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentado) a Girona. 

P e r e F i g u e r e s i B o g u e r a . La historia de la pesca és la 
liistória del comú, feta detreball i esforg i no de protagonismes. Mal-
grat aixo, subjectivament, destaco el nom de Pere Figueres Boquera, 
el tío Peretc/e/es ñarües o e/Ca/ero, que i'any 1912, procedentde 
l'AmetlIa de Mar, va establir-se a Palamós, i va introduir en aquest 
port la pesca d'arrossegament. Era l'armador d'una parella i el seu 
germá Ramón n'era el seguidor, o patró de la barca que seguía la 
principal en l'operació d'an-ossegar el bou. L'esmento per l'aventura 
que suposa pescar en altres mars, per sentir-se emigrant només per 
estar en un altre punt de Catalunya, per ser pioner en una pesca que 
ha esdevingut un puntal económic per a la vila i per estimular la vin-
guda de moltes families que son el gruix básic del sector pesquer en 
aquest port. 

Efervescencia associativa 

L;i primera meitat del segle XX tam
bé destaca per una notable efer
vescencia associativa. A les organitza-
cions estrictament patronals (com la 
Cámara Agrícola Oficial del Anipur-
dán (1902), la Liga Agrícola de Pro
ductores de la Provincia (1S94) o 
l'Associació de Propietaris Agrícoles 
del Pardc de la Bisbal (1931), hereves 
d'una tradició que arrencá a mitjan 
segle XIX amb I'IACSI i el grup fi-
guerenc de La Granja, se'ls afegiren 
un estol de sindicats agrícoles locáis 
sorgits a sopluig d'una llei del 28 de 
gener de 1906. No es tractava, mal-
grat el que pugui suggerir la denomi-
nació de sindicat, de plataformes rei-
vindicatives o amb taranná classista. Al 
contrari, i a diferencia d'altres comar
ques, a Girona a penes penetraren ni 
la Unió de Rabassaires ni altres orga-

nitzacions mes radicáis, tot i el pes de 
les tradicions republicanes. La fórmula 
hegeniónica fou la del sindicalisme 
católic, vertebrat entorn d'una Fede
rado Sindical Agraria (1918), dirigida 
per Jaume Rosich, Salvador Gispert 
Saüch i Pelai Negre i Pastell. Inspirada 
per les doctrines de! catoHcisme so
cial. Tactuació d'aquests sindicats -so-
vint de vida efímera— va osciMar entre 
la prestado de servéis (compres 
coMecrives d'adobs, crédits, lloguer de 
maquinaria,..) i una acció social titjranV/ 
que, en moments de creixent conflic-
tivitat, cercava vies conservadores de 
transformació que no vulneressin els 
drets consolidats deis propietaris rurals 
i, sobretot, que apartessin la població 
pagesa de la influencia deis corrents 
revolucionaris. Malgrat l'aparent exu
berancia del sindicalisme católic. els 
seus resultats sovint foren d'abast moit 
moderat. La feblesa de rassociacionis-

me agrícola també va manifestar-se en 
i'ámbit de les cooperatives de produc
ció: se'n varen crear poques i rara-
ment abans de 1940. 

El procés de transformació de 
l'agricultura gironina, si bé no assoü 
els nivells de conflictivitat d'altres co
marques, ni fou indolor ni es realitza 
pacíílcament. Com és conegut, la 
máxima expressió de les tensions es-
clatá durant la década de 1930, AI 
costat d'un procés legislariu de refor
ma agraria endegat tant per l'Admi
nistració estatal, a través de l'InsritutQ 
de Reforma Agraria (IRA) i la Llei 
del niateix nom, com peí Parlament 
cátala, amb la Llei de Contractes de 
Conreu (1934), varen aflorar altres 
signes de contlicte. Alguns vells sindi
cats varen radicalitzar-se o simple-
ment varen donar pas a associacions 
amb un carácter mes reivindicatiu i 
polític. En destaca l'Acció Social 
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Agraria, dirigida per Baldiri Juscafrcs-
sa i vinculada al Bloc Obrer i Cam-
perol. Després, amb la guerra, hi ba
gué la possibilitat de niatcrialitzar els 
projectes niés revolucionaris a través 
de les diferents formes de coMectivit-
zació agraria que recentmenc ha estu
diar M. Cardaba i que varen teñir una 
incidencia notable a TEniporda. 

Tot plegat. pero, dura ben poc. 
Les tensions obertes foren brusca-
m e n t sileiiciades amb la v ic tor ia 
franquista i la seva particular contra
reforma agraria. La substitució deis 
sindicats per hcruuvidadcs que prete-
nien enquadrar verticalment els pa-
gesos fou una de les múltiples face
tes d ' u n a conc ra re fo rma que va 
significar, a mes de la impos ic ió 
d'un ordre social favorable ais ven-
ceciors, un nivell d'intervenció esta
tal desconegut fms aleshores. Al tan-
cament de l'autarquia s'hi afegí u n ' 
intent de substituir el mercar per 
i'Adniiiiistració -a través del Servi
cio Nacional del Tr igo- com a me-
can isme de decis ió i ass ignació . 
Aixó dona lloc tant a l'aparició de 
l'estrapcrlo i el mercat negrc' com a 
greus problemes en el subministra-
ment de fertililzants, animáis de tre-
ball, recanvis mecánics. etc. 1, en 
general, a una brusca frenada en el 
procés d'especialització i desenvolu-
pament agrari. Caldria esperar ais 
anys cinquanta per poder reprendre 
la transformació del sector. 

Segona meitat de segle: 
de la productivitat 
a la multlfuncionalltat 

El procés real de modernització de 
l'agricukura gironina que es genera-
litza a principi deis anys seixanta va 
suposar una remodelació en la com-
posició i el joc deis factors de pro-
ducció, i el final del niodel agrari tra
dicional Iligat a l 'autoconsum. Tot 
plegat representa la posada en marxa 
del desenvolupament d 'un conjunt 
d'activitats agroeconómiques noves, 

en la torma i en el contingut, per tal 
d'aconseguir un sector agroeconómic 
actiu, diversificat i capai;; de competir 
amb mercats forans i forts. 

Deis factors de producció, el tre-
ball va ser el mes perjudicar. La pérdua 
continuada d'ocupació no fou estranya 
a cap área gironina, independentment 
de la seva especialització agraria. El 
cens de 1965 subratllava que la pobla
d o agraria a les comarques de Girona 
representava mes d'una quarta part del 
total de factivitat (que arribava a so~ 
brepassar el trenta per cent si s'hi in-
clon la ramaderia, la silvicultura i la 
pesca), mentre que per Catalunya la 
xifra se situava entorn del 13%. 

Pero és que, a niés de la davallada 
numérica, durant aqüestes darrcres 
quatre décades s'han complicat les 
modalitats de treball en el món rural, 
com a resultat de la seva tendencia 
cap a la multifuncionalitat. S'ha in-
crementat la dedicació a temps parcial 
i s'han diversificat els escenaris de les 
relacions laboráis. Ara, tot i mante-
nint el seu carácter marcadament fa-
núliar. les explotacions agráries consi
deren prioritáries la formació, com a 
eina indispensable per al desenvolu
pament, i la participada activa de la 

Importacíó oficial de porcí en vol xárter a 

Taeroport Gírona-Costa Brava, l'any 1970. 

dona en aquest sistema d'organització 
mes complcx i especialitzat. 

Fel que fa a la térra, si bé segueix 
participant en el sector agroaümentari, 
i de manera molt niés intensiva, des
prés del període d'autarquia ja no ha 
quedat rastre d'aqueila vinculado me-
diterránia -cereal, vinya i olivera- que 
havia constitui't el domini paisatgísuc 
de les planes i passadissos mes ferdls, i 
que ha estat substiuíída per la genera-
lització de conreus amb clara vocació 
ramadera. Els cereals farratgers i els 
farratges permanents han ocupat ex-
tenscs zones d'exceMents sois i han 
aconseguit importants, de vegades ini
gualables, rendiments per hectárea. 

Generalitzacló 
de la tecnología 

Pero la vertadera «revolució» del pro
cés de modernització de l'activitat 
agraria a les comarques gironines va 
consistir en l'aplicació i la generalitza-
ció de la tecnología a les explota
cions. En efecte, el tercer factor de 
producció, el capital, va exercir un 
paper decisiu en la nova configurado 
del sistema agroal imentari gironí , 
que, encara que divers, es basava en la 
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seva adequació :i¡ niodel continencíil. 
centrat en la producció de llet i Teii-
greíx d'animals monogástrics per al 
posterior desenvolupament d'una iin-
portant industria agroalimentaria. 

La mecanització de] camp, és ;i dir, 
la generalització del tractor de grans 
dimensions (i sovint infraudlitzat per 
Texcés de potencia) i la introdúcelo 
d'eines (sitges, tiiiiffcds...) i "^res nia-
qiiines especialitzades (récoMectores, 
empaquetadores. . .) van suposar un 
canvi radica] en ]'organització de les 
tasques. L'ús indiscriminat ó'iiipiiis 
agraris i, en general, de productes fito-
sanitaris, tractaments veterinaris, adobs 
quimics..., tot i que va representar un 
increnient deis costos de producció. va 
collaborar a augmentar la productivi-
tat, a millorar els rendinients i en defi-
niriva, a enllaminir el pagés. 

Modernització 
del model ramader 

L' intcrvencionisme oficial en cap 
nionient es va niantenir alié a l 'em-
branzida de Tacavitat agropecuaria, 
ben al contrari, des de sempre (In ha 
referéncies per exemple del control 
Ueter durant els anys immediatanient 
posteriors a la Guerra Civil) va par

ticipar activament en l'impuls i !a 
modernització del model ramadei-. 
En aques ta l ínia , val a dir q u e 
s'aportaven recursos i coneixements 
técnics, es feien esfor^os econóinics i 
sobretot es coMaborava directament 
amb la pagesia. 

O'aquesta oportunitat histórica va 
sorgir l'any 1968 Seniega (Servicios 
de Mejora y Expansión Ganadera), 
que >a crear a la granja Camps i Ar-
met de Monel ls - avu i també sen 
d'una de les escoles de capacitació 
agraria de les comarques gironines-
unes instaMacions per a Texperimen-
tació, la selecció, la forniació i el su-
port material i técnic al ramader. 

L'augment de la ramaderia que 
liavia provocat les noves demandes de 
consum {llet i carn) d'abaiis de la 
Guerra Civil costaren de tornar a 
aconseguir. La producció Hetera de 
l'any 1941, amb 36.7 milions de li-
tres, i els censos ramaders de 1945. 
que xifraven els caps d 'ov í en 
192.ÜÜ0, els de porquí en 84.000 i els 
de boví en 61.000, tardaren algunes 
décades a repetir-se. 

Les cabanes de bovi i de porquí, 
en no haver-se resolt els problemes 
estructuráis de la inajoria de les ex
pío tac ions ramaderes , és a dir, 

La tecnología al serve! de la ramaderia, al mas Gener de Riudellots de la Selva. 

parceMes redu'ídes i mal dimensiona-
des, despeses eievades, etc., oferien 
uns rendiments molt baixos, i van ser 
un deis priniers objectius de moder
nització. Des de Semega s'iniciá la 
introdúcelo de genética de qualitat, 
que posteriorment s'ampliá amb pro
grames de control de rendiments ra
maders i de programes de reprodúc
elo i inseminació arrificial. 

D'aquesta manera, els concursos 
morfológics, les subhastes i les expo-
sicions i la venda de bestiar, amb un 
marcat carácter comercial, van proli-
ierar i agafar renom arreu, i durant els 
anys seixanta van constituir un deis 
atractius de les nombroses fires rama
deres de les comarques giroiiines, al
gunes amb tort accent tradicional, 
com ara la Tria d'Espinavell a IVlolló, 
la Fira de Sant Martiriá de Banyoles, 
la Fira de Sant Andreu de Torroella 
de Montgrí . . . ; altres, com ara la Pira 
de Girona. sovint inspirades en els sa-
lons inrernacionals mes visitáis (París, 
Holanda, Alemanya, Canadá...). 

Fructicultura: 
plantacions intensives 

També a final de la década deis sei
xanta. aprofitant la intensirat de cul-
tiu que permetien les zones de rega-
diu, s'iniciá una altra especialització 
productiva capdavantera: la t ruct i-
cultura. Importants técniques proce-
dents de Fran(;:a es van comentar a 
generalitzar a les plantacions intensi
ves de fruita doit^a, de ponieres pr i
mer, de pei-ei-s i presseguers mes 
tard, a TEmpordá -seguint les con
ques deis rius Ter. Fkiviá i la Muga -
i a la Selva -resseguint TOnyar-. Pa-
ral-lelamcnt. i a fi de dissenyar una 
sortida comercial al producte, es cre
aren amb pocs anys de diferencia les 
cooperatives fructícoles Costa-Brava 
a Ullá, G i rona -Fru i t s a Bordils i 
Empordá a Sant Pere Pescador. 

En aquest mateix sentit, i durant 
la década deis vu i tanta , atesa 
TcxceMent diniensió del sector, ja 
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Camp de biat de moro a l'Empordá. 

molt especialitzac, i les bones pers-
pectives de futur que oferia, per un 
costat s'assegura la trausformació in
dustrial d'una bona part de la imita 
que per diverses raons no pot anar ai 
mercal (malmesa per la climatologia, 
deformada o petita) a través de Co-
frugi, una planta transformadora de 
SLics de fruita concentrats; i per l'altre 
es crea un centre d'experimentació a 
Mas Badia (la Tallada d'Emporda). on 
espccialistes en diversos camps, anib 
contacte constant amb les principáis 
zones productores del món, estudien 
i proposen noves técniques per millo-
rar rendibilitats i adequar-se a les sen-
sibilitats del mercat globaiitzat. 

Actualment, l 'obtenció d'una 
fruita mes natural és Tobjectiu clan 
deis fructicukors gironins, els quals, 
mitjani^ant el metode de "prodúcelo 
integrada» (optiniitzen la prodúcelo 
minimitzant l'ús de fitosanitaris, tot 
garantint la qualitat). se sitúen entre 
les opcions niés niodernes d'acord 
amb les tendencies de futur europees 
i per aixó continúen capdavanters 
dins el context cátala i estatal. 

L'explotació silvícola, atesa la di-
versitat i la riquesa deis boscos de la 
demarcació. havia representat una ac-
civitat económica de gran magnitud 

que ba anat niinvant. La disminució 
de la seva rendibilitat, l'alt cost de les 
rcpiantacions. la pressió fiscal i la 
manca de gestió institucional han 
contribuVt al seu estancament. I'er 
aixó fany 1*-MS. davant de les dificul
táis deis propietaris per planificar i fer 
rendible el bosc, es va crear el Con-
sorci Forestal de Catalunya. Durant 
les dues darreres décades i amb ajuts 
cofinanijats per la Unió Europea, al-
gunes especies com ara les suredes de 
la muntanya baixa de les Guilleries, 
els castanyers de mitja muntanya i les 
pollancredes de la conca baixa del 
Ter ban constituit masses vegetáis 
d'interes. Avui, el debat de la gestió 
de la seva funció social, que tantes 
vegades ba preocupat els propietaris 
forestáis, torna a ser el centre de dis-
cussió. Aixó no obstant, les posicions 
mediambientalistes i la sensibilització 
peí territori están guanyant adeptes. 

A la meitat deis anys setanta el pa
norama agrari estava doniinat peí mo-
del ramader, impulsat per l'agroindús-
tria; les comarques gironines no eren 
capdavanteres ni en nombre d"explo-
tacions ni en ranquings de producció, 
pero sí que estaven altament especia-
litzades en fengreix de porquí i boví i 
en producció de llet. 

La política agraria 
comunitaria 

El desenvolupament i Taplicació de la 
política agraria comunitaria a final 
deis anys vuitanta i la introdúcelo de 
subsidis a la producció durant els pri-
mers anys noranta (per bectarea de 
cereals, oleaginoses i proteaginoses) i 
per cap de bestiar (boví i oví) han al
terar els sistemes agraris i sobretot han 
plantejat incerteses sobre les seves 
perspectives de futur. En terres 
agronómicament bones s'estenen al-
guns deis conreus objecte de paga-
nients compensatoris. L'aplicació de 
quotes de producció en la llet i les 
ajudes al seu abandonament están 
contribuint a desarticular bona part 
d'un teixit social indirectament im-
plicat en una activítat agraria capda-
vantera dins el Principat (mes del 
40% de la llet es feia a Girona). Tot 
plegat és la resposta a l'incendu de la 
diversitat agraria sense una proposta 
adequada per a cada territori, que 
tingui en compte I'ocupació, les 
orientacions productives i sobretot les 
seves singularitats. 

El model productivista que es va 
definir amb la incorporació de la téc
nica tendeix cap a un model agrari 
dual on l'activitat agraria o bé está 
cada vegada niés deslligada del terri
tori, mes dependent de Tagroindús-
tria, els pagesos son els seus assalariats 
encara que treballen a casa... i la 
robódca i la telemádca serán les pau
tes que en marcaran el futur; o bé 
n'és subsidiaria, en una ruralia que 
viu sobretot del paisatge i d'unes tas
ques agráries sovint deficients i poc 
viables económicament pero que, 
grácies a recursos com Tagroturisme, 
l'artesania alimentaria... pot oferir-se 
a l'urbanita com a espai alternatiu, no 
massiñcat i quasi natural. 

Mentre s'está ordenant l'acdvitat 
agraria entre aquests dos blocs diver-
gents i cada vegada mes allunyats, a 
mes a mes, s'han de trobar solucions 
immediates a algunes qüestions que 
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1902 Es coi-loca la primera pedra del port 
noudePalamós 

i904Tancament de la Granja Escola de 
Fortianell, Fortiá. 

1907 Es funden les primeres cooperatives 

agráries a Banyoles 1 a Caijá de la Sel

va. 
1910 Constmccíó de l'esculíera de Sant Fe-

liudeGuíxols. 

Construcció de respigó de Roses. 

1911 BlanesILIoretalvoltantd'aquestany 

apareíx la primera teranyina, 

1912 Inici de farribada a Palamós de cale

ros, que ¡ntrodueixen les barques de 

parella a Tan-ossegament. 

1913 Blanes; rebombori per la introdúcelo 

de la teranyina. 

1915 Vaga de totes les arts de platja, a Llo-

ret, per la disconformitat en la distrj-

bució deis guanys. Problemes sem-

blants a Sant Feliu de Guíxols. 

Emigrado de remitgers ganxons a al-

trespoblacions. 

1917 El gironí Caries de Camps, expresident 

de riACSI (Instituí Agrícola Cátala de 

Sant ls¡dre),és director general d'Agri-

cultura. Durant Tépoca de Francesa 
Cambó és ministre en el govern de 

Maura. 

1919 Port de la Selva; neix el Pósit de Pes-

cadors. 

1920 L'Escala: de les seves drassanes surt 

una de les primeres embarcacions de 

deu metres d'eslora, propulsada a 

motor per a la pesca de la teranyina, 

destinada a Uoret. 

1935 Té lloc a Tarragona la Primera Asam

blea de Asociaciones Nacionales de 

Pescadores del Mediterráneo. 

1942 Inauguració de la Llotja del peix de 

Palamós (l'actual correspon al 1978 i 

está equipada amb elements electró-

CRONOLOGIA 

nicsperalasubhasta). 

També és de l'any 1942 l'antiga llotja 

de peix de Blanes (l'actual fou cons

truida en el període 1985-86). 

1943 Primers concursos d'explotacions de 

control lleter de races frisona i par-

doalpina. 

1948 Es crea el Consorci Forestal de Cata

lunya. 

1950 Pere Rabassa {Rafi), pioner deis pa

langres amb tralla de niló. 

1952 Centre Priman d'lnseminació Artificial 

a Salt. 

1956 S'extingeix el darrer art de platja a 

Sant Feliu. Apareixen per la costa giro-

nina teranyines del port de Barcelona 

i altres poblacions, amb barques 

grosses. 

1962 Es crea la Cooperativa Fmtícola Costa 

Brava d'Ullá. 

1965 Setembre. Primer curs del Centre Cul

tural Agrari de Bell-lloc del Pía. 

1967 Concentrado parcel-lária de la valí 

d'en Bas i fundació de la Cooperativa 

Valí d'en Bas, mes coneguda perSAT 
Valí d'en Bas. 

1968 Es crea Semega (Seívicios de Mejora 

y Expansión Ganadera), fruit del con-

veni entre la Diputado de Girona y la 

Dirección General de Ganaderia. 

1969 Es crea la Cooperativa Frutícola Giro
na Fruits de Bordils. 

1970 Importado de 124 exemplars de pord 

amb destí a granges de selecdó pro-

cedents d'Anglatena. Per a l'esdeve-

niment es va habilitar un xárter de 

Londres a l'aeroport de Girona, el 26 

dejuny. 

1975 Es crea la denominado d'origen Em-

pordá-Costa Brava. 

1976 Manifestado d'Unió de Pagesos a 

Torroella de Montgrí contra la conta

minado del Ter causada per indus

tries i poblado i que ha ocasional 

problemes ais cultius hortofructíco-

les. 

1978 S'extingeix l'última teranyina a Uoret. 

1981 Primeres jornades agráries a les Rres 

de Sant Narcís de Girona, organitza-

desperJovesAgricultors. 

1982 Transferéncies de competéncies en 

materia de pesca a la Generalitat de 

Catalunya. Al Port de la Selva fins 

aquesí any no s'institueix la llotja del 

peix amb subhasta i presencia de 

compradors. Anteriomient el coopera-

tivisme en la comercialització del peix 

vaarraconarelsintermediaris, 

1983 Es crea la denominado genérica 

«Poma de Girona». 

1987 Entrada d'Espanya al Mercat Comú 

europeu. 

1988 El valor de les captures de peix a tota 

la costa gironina supera aquest any 

els sis mil miüons de pessetes. 

Manifestado d'Unió de Pagesos per 

denunciar la situado crítica del sector 
lleter. 

1990 Es fan proves, a Blanes, d'uns nous 

dissenys d'arts per a la pesca del 

popet. 

1992 La societat de Blanes Peix (Contraria i 

alguns pescadors) decideix instal-lar 

sis vivers per a la cria de llobarro i 

daurada. 

394 vaquers gironins s'lian acollit a 

l'abandonament voluntari de la pro
dúcelo Hetera. 

1997 Tanca la Danone de Castelló d'Empú-

ries. 

1998 Creació del Campus Agroalimentari a 

Girona. 

1999 Es presenta el primer «robot de mu-

nyir» a les Fires de Sant Narcís. 

:icCLien coin a fre al desenvbkipanient 
agrari: cal protegir els sois agronómi-
canicnt bons perqué les importancs 
vies de coniLinicació, en un futur 
proper, no les malmetin; cal fer front 
a qüestions estructLirals que en nian-

tcnir vells contractes deixen en prcca-
ri els agricultors; cal donar suport i 
assisténcia técnica i financera per a la 
promoció de les races aLitoccones i els 
conreus tradicionals per evitar la des-
connexió d'alguns espais. pronioure 

l'associacionisnie per vendré els pro-
ductes en conn'i... i sobretot buscar 
actuacions concretes i inimediates a 
Texcés de contaniinació deis sois i de 
les aigües causada per la supera-
bLnidáncia de purins i de nitrats. En 
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Manifestació per la problemática del sector lieter, a'la Devesa de Girona, el 9 de febrer de 1988. 

definitiva, cal buscar els mecanismes 

necessaris perquc no plctriii cap mes 

pagés i perqué els emprcsaris agraris 

d'avui tinguin els arguments necessa

ris per dcsenvolupar la seva activitat 

agraria dins els paránietres de diversi-

tat i benestar. 

Del pescador-pagés al 
pescador empresari 

La costa de Llevant, mes tard popula-
ritzada amb el nom de Costa Brava. 
és retallada, difícil, fondal; una costa 
que en principi era considerada des
favorable per .1 la pesca a causa deis 
seus fons rocallosos, els mateixos que 
asseguren una protecció natural ais 
peixos. Els antics ja cxplotaven aquest 
mar per a la pesca i la navegació. La 
riquesa i la ñicilitat d'explotació deis 
recursos pesquers está en l'origen de 
moltes de les poblacions costaneres. 

La pesca és una activitat extrema-
dament supeditada ais imperatius del 
niedi, a les condicions meteorológi-

ques i a les variacions imprevisibles 
de l'equiiibri biológic man. 

A la Costa Brava, la combinació 
del treball en mar i en térra era ne-
cessária per completar els ingressos. 
La vida en moUs d'aquests pobles 
mariners es relacionava amb l'escas-
sedat. Eren, en un principi, llogarrets 
que tenien la mar i la térra. Sí, la tér
ra, perqué el pescador també era un 
tcrrassá. De la térra sabia extreure'n 
alió que li convenia per a la mar: fijs-
ta, cánem, pita, suro, jone, murtra, 
etc. i sobretot la térra li oferia la pos-
sibilitat de treure'n oli i vi, de trcba-
llar I'horret. L'ajudava a sobreviure. 
La pesca era una activitat de sub
sistencia i tenia un carácter temporal 
i polivalent, amb una gran diversitat 
d'instruments per pescar. Era la for
ma de vida del pescador-pagés. 

Fa cent anys eren altres temps. 
Eren temps en els quals la Costa Bra
va era un litoral dur, resseguit de pe-
tits poblets i grups de casetes, modes
tes, que s'apinyaven entre els espais 

que les puntes i golfets dibuixaven, 
per protcgir-se deis llevants i les mes-
tralades. La mar només oferia la font 
d'aliments indefugibles i la costa, que 
era l'abric deis pescadors. 

Per al pescador la mar, i sobretot 
la barca, eren tot el sen nión. Quasi 
tots comeni;:aven de petits, ais sel o 
vuit anys. Els pescadors es feien grans 
a bord; molts també hi niorien. Dor-
mien sota coberta i les calderades de 
peix es guisaven a redós de la vela. Els 
pescadors eren esclaus de les condi
cions meteorológiques i de les limita-
cions d'un mercat pobre i d'un siste
ma de distribució precari. 

El treball de mar rebaixava, era 
destinat ais mes pobres. El pescador 
estava al marge de la societat urbana, 
i els pobles. tan aviat com podien di-
vei"sificar la seva activitat .económica, 
es giraven d'esquena al mar. El peix 
no tenia preu, subministrava aliment 
al poblé i mes enllá d'aquesta esfera 
es depreciava. 

De la pesca clássica 
a respecialítzada 

D'aquesta situació es passá, en un pro-
cés rápid que podem situar en el pri
mer tere; d'aquest segle, a una pesca 
intensiva, especialitzada, que demana-
va inversions fortes i es trobava con
centrada en uns quants ports. els mi-
llor dotats i els mes ben comunicats. 

A Catalunya, en el període 1908-
1914 es van treure de la mar entre 
5.000 1 6.000 tones de peix. A la dé
cada que va de 1940 a 1950 les cap
tures van arribar a les 30.000 tones, 
xifra que quasi s'ha duplicar en la pas-
sada década deis noranta. L'augment 
espectacular del nombre d'embarca-
cions i, sobretot , l ' augment de la 
potencia deis motors i de l'eficácia 
extractiva expliquen aquest creixe-
ment en Texplotació deis recursos 
pesquers a Catalunya. 

Els sistemes de pesca usats en el 
segle XIX i principi del XX -el bou, 
l'encesa, els sardinals, l'art de platja, el 
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La platja de l'Escafa amb Empúries ai fons, l'any 1957. 

palangre, les nanses i els tresmaüs-, 
que excepte el bou venien d'una llar-
ga tradició, van donar pas a sistemes 
de pesca innovadors, els quals, basats 
en els mateixos principís, provocaren 
tot un seguit de canvis que esdevin-
giieren irreversibles. 

Els canvis irreversibles 

Cap al 1910 comentaren a instaMar-
se teranyines a Catalunya. La pesca 
antiquíssima i ben arrelada a les nos-
tres costes de peix blau es practicava 
fms llavors amb les xarxes de sardinals 
i anxoveres i amb el bolig o pesca a 
Tencesa. Dos foren els canvis a prin-
cipi de segie: el primer, la substitució 
de la crema de llenya, que generava la 
llum per acreure les moles de peix, 
pels llums d'acetiié, de carbur 
-aquests, a partir deis anys'vint, foren 
superats pe]s llums de benzina, els fa
mosos Petromax-; el segon, definitiu, 
la innovació de la xarxa giratoria, la 
teranyina, una xai-xa d'encerchimcnt 
que alliberá el pescador de la de

pendencia a la costa a qué el sotmetia 
el bolig. Amb la teranyina es pot anar 
a buscar el banc de peix allá on sigui, 
i una vegada concentrat se Tenvolta 
sensG haver de recollir l'art des de les 
cales, tal com passava amb ei boÜg. 

El 1912 s'instaMá la primera te
ranyina a Blanes. L'any següent es 
pescava així també a Lloret. Peí 1925 
se'n construí a Sant Feliu de Guíxols 
una d'equipada amb un motor de 
benzina, d'automóbil, adaptat ais usos 
marins. Ben aviat totes aqüestes em-
barcacions es dotaren de motors de 
benzina. Cal fer notar que no fon fins 
ais cinquanta que aqüestes embarca-
cions d"encerclament comemíaren a 
subsdtuir els motors de benzina pels 
diesel. 

La conservació del peix blau va ser 
una ocupació molt activa. A mitjan 
segle XIX gairebé la meitat del peix 
pescat era salat, dada important si la 
comparen! amb ei 1Ü% que per al to
tal cátala es conserva actualment. 
Aquesta acdvitat va comen(;ar a perdre 
for^a a final deis anys cinquanta, entre 

altres raons perqué els petits ports gi-
ronins van deLxar d'estar a'íllats. 

La pesca al bou, a la parella, ja es 
coneixia com a mínim des del segle 
XVIII i el seu ús havia originat tota 
una reglamentació específica. El 1878 
pescadors de Sant Feliu de Guíxols, 
TEscala, Calella de Palafrugell i í'Es-
tartit van obtenir IHcéncia per a la 
pesca d'arrossegament. Era practicada 
amb un art anomenat bou, que está 
en la base de Tusat per les barques ac
tualment. Era arrossegat sobre fons 
fangosos per dues embarcacíons, 
d'uns II a 13 m d'eslora, que navega-
vcn paraMelament, aparellades amb 
vela llatina, la parella. Es navegava 
d'acord amb el vent, moltes hores, 
d'octubre a maig. 

Cap a la meitat deis anys vint, 
quan el muntatge deis motors va ser 
menys una aventura, les parelles es 
convertiré!! en dues barques que 
podien pescar de manera autónoiüa, 
la qual cosa va duplicar el non!bre 
d'unitats que feinejaven en aqüestes 
mars. Poc abans, cap al 1924, s'havia 
incorporal i estés í'ús de les portes, 
el dispositiu Vigneron-Dahl, aquells 
artefactes que, submergits i coMo-
cats davant cadascuna de les dues ca-
n!es de l'art, teñen un comporta-
ment hidrodinámic que possibilita 
Pobertura de la boca de l'art, de 
manera que des d'aleshores ja no 
fou necessária la participado d'una 
segona embarcació, el seguidor, per 
arrossegar la xarxa. 

Els motors seniidiésel o d'olis pe-
sants, de cilindrada modesta al co-
men^ament, varen fer front a les en-
calmades i ais vents contraris, tot 
permetent, a mes a mes, la mecanit-
zació de certes operacions conr la de 
llevar la xai"xa. Embarcacíons provi-
nents del sud de Catalunya, mes qui-
llades i d'un tonatge superior, mun-
taren aquests motors, que feien 
impracticables les tasques d'avarar i 
treure a la platja, segons la manera 
tradicional de resguardar les nans 
deis temporals. Les antigües barques 
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del bou eren d'un tonatge modest 
(de Cirs a set toiies) i cenien cscues 
per anar sobre país, a la sorra. En 
canvi. les quillades ja superaven les 
vint tones, i per la ilei de 1936 van 
haver de construir-se anib un tonat-
ge superior a les 35. La motorització 
de les barques d'arrossegament i l'ús 
de les teranyines per a la pesca del 
peix bhuí van imposar un nioviment 
de concentració de les enibarcacions 
en els po r t s niés ben equ ipa t s , 
aquells que oterien recer segur i la-
cilitaven les casques de cárrega i 
descarrega del peix, agafat ara en 
quanritats niai vistes. 

L'arrjbada deis «caleros» 

Les bones condicions deis ports de 
Roses, Palaniós i Blanes foren decisi-
ves per a concentrar aquesta nova flo
ta, albora que pobles maríners com 
I'Estarrit, To.ssa o C .̂aiella de Palafrugell 
es quedaven en franc desavantaCge. 

D e fet. des del 1910 ja havieii 
arribat calcroí. gent de la Cala (Aniet-
Ua de Mar) que venien a íer la cani-
panya peí litoral empordanés. Ben 
aviat s'adonaren de la riquesa deis ca-

ladors d'aquí i de la presencia cons-
tant de venes, la tranuintana i el lle-
beig especialnient, que garantien 
Tenergia neccssária per navegar i per 
arrossegar l'art per la popa. 

Culeros, canibrilencs, caiiipeücros, 
alacantiiis, varen senyorejar per les 
niars reservades ais pescadors nadius i 
s'instaMaren anib les faniílies. en una 
primera onada, en despuntar la deca
da deis trenta. Aquesta arribada no 
fou taci!. ja que crea molts conflictes 
entre la comunitat de pescadors indí
gena, de fet, entre els «innovadors» i 
els «conservadors». A Palamós i a 
Roses aquesta onada migratoria va 
ser fonamental per al desenvolupa-
ment de la pesca. 

L'art de platja va quedar obsolet 
arreu de la Costa Brava i només se'n 
va notar una revifalla després de la 
Guerra Civil, quan davant les penú-
ries i i-estriccions de tot tipus que es 
pa t i en , els b o m e s , dones i nens 
s'aferraven a tirar l'art a canvi d'una 
parf del peix. 

Palangres i xarxes usats avui dia 
son els bereters d'una pesca artesanal 
que s'adapta harmoniosament a les 
característiques del litoral gironí. La 

Subhasta de sardines a la Riba Vella de L'Escala. I'any 1957. 

^ 3 ^ _-*s 

TEXTOS 

Tampoc no sería exacte afirmar que avui 

es pesca menys. La veritat és que quan-

títativament es pesca d'una altra mane

ra i el peix que s'agafa no és pas igual. 

Encara queda alguna "traíña», que en el 

país en diem teranyines, gairebé segur 

en baixa. Jo els proposaria de veure el 

port de pesca de Palamós i el port de 

pesca de Roses quan arriben les vaques 

i es produeix la subhasta de peix al Pósit 

de pescadors. Vegem primer les embar

cadoras utilitzades. Mai no s'havia pes-

cat, en aquestpaís, amb el tonatge que 

teñen les vaques i els motors considera

bles de qué disposen per anar a pescar. 

Abans es pescava amb una parella de 

barques del bou, que rarament passa-

ven deu o onze metres de llargada i 

arrossegaven un art de xarxa peí fons del 

mar. Tot el problema consistía a no em

barrancar l'art, en algún roe del fons. 

Eren práctics. Es refiaven del vent que 

felá, simplement. De vegades era massa 

fort; de vegades era massa feble i que-

daven al paire. El personal tela una bona 

vida. El cuiner feía suquets de peix d'hí-

vern. Era una qüestió de paciencia, que 

és una virtut considerable. 

Josep Pía. Darrers escrits. OC, vol. 44. 

Edicions Destino, 1984. p. 326. 

introducció de materials nous i el vo-
luní d'ormeigs calats son les diferen
cies mes destacables respecte ais ma-
teixos instruments de fa cent anys. 

Les facilitáis de transport del peix, 
un producte que «es passa», també 
ban tingut un paper iniportant en el 
desenvolupament de l'activitat pes
quera. Pels inateixos anys trenta les 
confraries de pescadors comentaren a 
organitzar la venda del peix. Sardines 
i anxüves es venien, comptades per 
niilers, al matí. Les anxoves se salaven 
en barrils i pots de vidre, les sardines 
en caixetes i CUSCOS. Era la millor ma

nera de conservar i traginar el peix. 
El que sobrava s'enviava a Barcelona 
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Excés de capacítat i d'esfor^ 

Sortüsanient aquests canvis van fer 
que el treball fos menys dur, menys 
arriscat, mes regular, pero poLser no 
va ser fins ais anys seixanta que la si
tuado del pescador canvia qualitativa-
meiit. La mecanització del procés de 
treball, l 'aparició del niló - q u e va 
alliberar els pescadors del jou del tint, 
del secatge continuac i de la pesantor 
deis arts-. l'aplicació de les primeres 
tecnologies de comunicació i do de-
tecció de peix - com la sonda gráfi
ca-, una major valtjració del produc-
te, les millores experimentades en els 
transports, tot Iligat a una política 
pesquera de l'Estat espanyol que va 
voler desenvolupar la flota espanyola 
d'akura i de gran altura, i que va be
neficiar també la flota de litoral, van 

fer créi.xer aquest sector fins a arribar 
a la situació actual d'excés de capací
tat i d'estor(; pesquer. amb unes em-
barcacions relativamcnt velles que 
pesquen en uns caladors mole sobre-
expiütats. 

Hem passat d'un pescador-pagés a 
un pescador-enipresari. L'ofici s'ha 
anac conver t in t en una dedicació 
menys arriscada, mes regular, niés 
niecanitzada, també menys savia. De 
la pesca d'abans i d'ara, estem a punt 
de deixar-nos peí camí un elemenr 
clau de l'activitat: la saviesa del pesca
dor. Perqué la pesca té una caracterís
tica fonameiital i és que aquelk que 
s'hi dediquen no controlen el procés 
de reprodúcelo deis recursos explo-
tats. tal com ho fa Tagrícultor. 

El deteriorament ambiental 

La pesca camina molt rapid. Els pes
cadors la temps que treballen amb la 
millor tecnología perqué el mercat 
necessita mes peix i el millor peix. 
Les Ilibretes de senyes han quedat 
arraconades peí radar i ei GPS. Els 
m o t o r s de mes de mil cavalls de 
potencia s"han de pagar anib crédits, i 
aquests demanen ais patrons sortir 
cada dia, baixi el temps que baixi. El 
peix de fora pressiona el mercat. 

El que s'ha a.ssolit en la qualitat i el 
nivell de vida i en els aven^'os tecnoló-
gics no té precedents, pero també el 
que s'ha avanfat en el deteriorament 
ambiental no té coniparació. Mal per 
l'acció deis pescadors s'havia arribat al 
nivell d'impacte i de desgast que pa-
teix actualment la mar Mediterránia. 
Probablement, també com mai abans, 
el hitur deis pescadors passa per la ma
nera com siguin capados de sostenir les 
seves relacions amb la mar. 

EnricSaguer(ragncultura, 1900-1950), 

Institut de Llengua i Cultura Catalanes, UdG, 

Anna Roca i Torrent (l'agrícullura i la 
ramaderia, 1950-2000) és geógrafa, 

Miguel Martí i Llambrich 
(la pesca) és director del Cau de la Costa 

Brava - Musej de la Pesca de Palamós. 


