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Consolidades les reformes del 
sistema liberal, durant la década 
deis quaranta del segle XIX, un 
grup d'hisendats, amb hJ. Fages de 
Roma com a portaveu, formula un 
veritable programa agrari per al 
desenvolupament de l'agricultüra 
gironina que, el 1849, «presenta en 
algunos puntos el aspecto de pro
gresiva, en otros el de estacionaria, 
en ninguno el de perfeccionada». 
La causa de la situació s'atribueix 
a l 'absentisme deis propietaris, i 
per tal de sortir d'aquesta situació 
d'endarreriment es proposa un se-
guit de mesures: la primera, el re-
torn deis hisendats a la direcció di
recta de les seves explotacions; 
rorganltzacló d'assoclacions agri-
coles d'ámbit comarcal; la difusió 
de les principáis innovacions agri-
coles, a través de les reunions pe-
riódiques de les assoclacions i, so-
bretot. de la impremta, en una es-
t re ta a l ianza ent re la p l oma i 
Tarada i, finalment, encara que el 
1849 es considera precipi tat , la 
fundació d'una granja-escola expe
rimental.' 

La fundació de la granja-escola 
de Fortianell 

Mentre el 1849 M. Fages de 
Roma considera que «en el estado 
actual de nuestra agricultura temo 
que no daría el resultado apetecido 
el establecimiento de instituciones 
agricoles. ni aun el de granjas-mo
delos por considerarlas institucio
nes demasiado avanzadas en nues
tra actual situación", el 1853 
adrec;:a a la Diputació Provincial de 
Girona una Memoria acerca la ne
cesidad de establecer la enseñanza 
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agrícola en granjas escuelas i sol-li
cita una subvenció de 30.000 rals 
anuals per cobrir les despeses de 
l 'ensenyament p ro fess iona l . El 
canv i d ' ac t i t ud es jus t i f i ca per 
l'aplicació del programa de 1849, 
sobretot, pero, perqué els propieta
ris gironins veuen perillar les seves 
rendes davant l'afluéncia de cere-
ais de l'interior peninsular, de su
perior qual i tat i mes barats. En 
aquesta nova conjuntura, la Gran
ja-Escola havia de teñir per funció 
preparar la renovado agrícola que 
passava per la generalització deis 
farratges i els prats artificiáis que 
permetessin d'augmentar la rama-
deria i la introducció de nous ins-
truments agricoles a fi de millorar 
les feines i reduir els cosots de pro
dúcelo. Per poder efectuar aquests 
canvis, al Granja-Escola havia de 
preparar les persones adequades, 
els majordoms ("s/n los cuales no 
puede ponerse en ejercicio la explo
tación directa del propietario au
sente de su labor»), els «empresaris 
agricoles» (=arrendatar is a preu 
acotat) i els parcers. El programa 
per a Testabllment de la Granja-
Escola obté la conformitat de la 
Junta Provincial d'Agricultura el 14 
de febrer de 1854 i el 17 del ma-
teix mes obté la subvenció de part 
de la Diputació Provincial. Faltava 
un propietari que aportes una ex-
plotació i que volgués correr amb 

les despeses, a tal fi es convoca un 
concurs públjc i el 3 d'abril s'adju-
dicava a J, Estrada per la seva ex-
p l o t ac i ó de F o r t i a n e l l , que en 
aquell moment disposava de 125 
hectárees: 95 de térra de sembra
dura , 20 de v inya i o l i ve ra . 5 
d'horta i la resta l'ocupava la casa, 
eral dependéncies annexes; unes 
15 hectárees podien ser regades. 
Les "Ocurrencias políticas y el cóle
ra morbo" van retrassar ¡'obertura, 
fins que J. Estrada, en una instan
cia adrecada a la Diputació, expo
sa els perjudicis que li está causant 
aquest retard i en sessió de 8 de 
marq de 1855 es fixa les clausules 
per les quals, definitivament. es re
girá la instal-lació i el 4 de maig de 
1855 es pot inaugurar la Granja-
Escola de Fortianell.2 

Organització i ensenyament 

Una comissió integrada per 2 
diputats provincials, 2 membres de 
la Junta Provincial d 'Agr icul tura 
(h . Fages de Roma i F. Maranges) 
i el propietari J . Estrada feia el se-
guiment de la Granja-Escola que, 
d'una manera efectiva, tant en el 
vessant docent com en l'explotació 
de l'heretat, quedava en mans del 
director, primer F. Sala 1, mes tard, 
F. Jordi i Romañach. que disposa-
va d'un sots-director, sorgit d'entre 
els primers alumnes agrónoms, i 
altres auxiliars: veterinari, cap de 
practiques, hortolá i el personal de 
la propia explotado. D'acord amb 
el p r o g r a m a , la Gran ja -Esco la 
queda constitu'ida com "Un estable
cimiento de enseñanza profesional 
de agricultura, en el que se ejercita 
el culliuo y la economía rural con 
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arreglo a los buenos principios y a 
las prácticas ilustradas» i estableix 
dues ca tegor ies d ' a l u m n e s : la 
d'agrónoms destinada ais succes-
sors deis hisendats que, al llarg de 
tres cursos, se'ls dotava «de los co-
nocinilenlos agronómicos que son 
indispensables para la buena ad
ministración (...) y para el régimen 
directo de una hacienda", havien 
de pagar, per trimestres avanc;ats, 
9 duros mensuals el 1855 que pas-
saren a 12 el 1870; la deis -conrea-
dors" era integrada per 18 alumnes 
el 1855: !2 eren dotats per la Di
putado i 6 quedaven a compte del 
propietar i , el 1870 quedaren re-
du'íts a 12 procedents del Reial 
Hospici de Girona, podien accedir-
hi altres alumnes, previ pagament 
anlicipat. per mesos, de 3 rals dia-
ris, l'aprenentatge per aquesta ca
tegoría tenia una durada de dos 
cursos. A partir del 24 de setembre 
de 1861, per una Reial Ordre, la 
Granja-Escola queda agregada a 
rinstitut de Segon Ensenyament de 
Figueres per possibilitar que els 
alumnes de la secció d'agrónoms 
poguess in ob ten i r la t i t u l ac i ó 
académica d'agrimensors i périts. 
El 1862 havien passat per la Gran
ja-Escola 32 agrónoms, deis quals 
6 havien obtingut titulació acadé
mica, i 53 "conreadors". 

L'ensenyament agrícola era di
ferencial per a les dues categories 
d'alumnes, amb mes sessions teó-
riques per ais agrónoms, i sempre 
basat en les feines de la propia ex
plotado, de la qual participen di-
rec tament . A i x i , en la sembra , 
"iodos /os alunitws de la sección de 
cultivadores han tomado parle en 
ella, y recibido lección práctica de 

¡a materialidad de esparcir el 
grano: de esto último recibieron 
también lección práctica los alum
nos de la sección de agrónonios 
(...) que recibió lección teórica de 
esta operación" 

Quan la poda de la vinya, d'una 
manera directa "dirigidos por per
sonas prácticas y versadas en 
ellas". "se verificó no sólo con po
dadera, sino también con tigeras. a 
fin de que estas puedan con el 
tiempo generalizarse"^: i la millor 
manera era que ells mateixos reco-
neguessin Tavenq. INo es pot obli-
dar l'ensenyament teóric, adrec^at 
ais agrónoms, per al qual la Gran
ja-Escola disposava d'una bibliote
ca, "no muy iiunierosa pero sí es
cogida- com dirá L. Justo Villanue-
va. que, el 1870, contenia 84 titols 
i un total de 219 volums especifi-
cament agronómics; deis quals, en 
francés: 68 titols i 177 volums i en 
castellá: 16 titols i 42 volums. La 
biblioteca és una mostra de la pe
ne t rado de la nova agr icu l tura, 
francesa i, a través de traduccions. 

de la práctica anglesa. Per últ im. 
disposa d'un laboratori i d"instru-
mental meteorológica 

La práctica agrícola 

La práctica agrícola de la Gran
ja-Escola té dos components bá-
sics: l'un. subvenir les necessitats 
de Texplotació i del seu propietari; 
l 'altre, assajar nous conreus per 
poder incorporar a les rotacions 
habituáis. Tot plegat. la nova agri
cultura s'havia d'anar generalitzant 
a mesura que els hisendats incor-
poressin els nous métodes i els 
nous conreus a les seves explota-
clons. Encara que, en la seva fun-
dació, no havia de ser una granja-
model, en la práctica va ser l'ex-
plotació emblemática de la nova 
agricultura propugnada per hisen
dats com M. Fages de Roma, J . 
Vergés. A. de Quintana. J. Pagés í 
tants d'altres. 

El sistema agrícola de la Gran
ja-Escola de Fortianeíl partía d'un 
estudi de la composició geológica 
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del sol i, segons aquesta, F. Sala, 
primer director, proposá un siste
ma de rotacions de 6 anys, que ha-
vien convingut J . Estrada i la Dipu-
tació, basat en el biat i altres cerc
áis que alternaven amb prats artifi
ciáis ( l 'esparcet a les ternes de 
seca i la userda a les de regadiu), 
tubercles (naps, patates, bleda-
raves), llegums (faves básicament) 
i conreus d'estiu (bIat de moro, 
mi l i , pañis). La nova agricultura 
s ' ident i f i ca amb els far ratges í 
s'identifica amb Taforisme de IN. 
Fages de Roma de "si vols cullir 
forsa bIat, no deixes de fer molt 
prat», aquesta era la manera de 
poder augmentar el contingent ra-
mader i, a seu torn, millorar l'ado-
bament del sol . L 'extensió deis 
prats artificiáis es deu sobretot a la 
userda i l 'esparcet , encara que 
també es dallen cereals en verd, 
com l'ordi, la civada, el ségol, les 
veces, el margall i el trévol. Quant 
al seu corol-lari, restabulació del 
bestiar, la Granja-Escola practica 
un sistema mixt que consisteix en 
l'aprofitament deis rostolls per part 
de les ovelles (193 caps el 1862) 
que es l l au ren to t segu i t a fi 
d'aprofi tar el máxim de fems, la 
pastura de les parcel-les ocupades 
pels cereals dallats en verd i l'esta-
bulació del bestiar de tir que es 
manté de farratges i de tubercles. 
El 1868, en pie funcionament, es 
practicaven dos tipus de rotacions 
de 8 o 9 anys, la primera: l / l le-
gums o farratges amb una bona fe
mada, 2/blat, 3/farratges o civada 
per a gra, 4/blat i esparcet, 5, 6 i 
7/esparcet, 8/civada o bIat, prefe-
rentment civada, 9/blat; la segona: 
1/bIat de m o r o in te rca la t amb 
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bleda-rave amb una bona femada, 
2/blat, 3/civada i esparcet. 4. 5 i 
6/esparcet, 7/cÍvada o biat i 8/blat. 

Quant ais conreus assajats, no 
tots s'adaptaren ais terrenys de la 
propietat de J . Estrada. Algunes 
plantes tintóries, com la roja, no 
donaren resu l ta t , com t a m p o c 
plantes farratgeres com el «bromo 
Schrader». El sorgo, per dificultats 
cl imátiques s'hagué d'abandonar 
com a materia primera per a l'ob-
tenció de sucre, en canvi s'incor-
porá com a planta farratgera I de 
gra.5 

F ins a qu in pun t fou segu i t 
l'exemple de la Granja-Escola? si 
prenem l'extensió deis prats artifi
ciáis com a element definitori, hi 

ha diferents testimonis que perme-
ten parlar de la seva generalització. 
F. Jordi, el 1862, en referencia a la 
userda, deia que -de algunos años 
acá se ha Ido estendiendo de una 
manera muy marcada en este Am-
purdán. por el estímulo de la pin
güe ganancia" i "no dudamos to
mará aún mayores creces, por 
haber encontrado salida sus pro
ducios en otras provincias», el 
1870, a conseqüéncia de la guerra 
franco-prussiana. el punt de desti
nado era el mercat francés. Una 
enquesta contestada per l'IACSI el 
1870, en la resposta a l'extensió 
deis prats artificiáis, ho ve a confir
mar, "en la provincia de Gerona 
hay comarcas, como la de Caste

llón de Ampurias, alrededores de 
Figueras y bajo Ampurdán. en que 
se sigue una buena rotación de co
sechas, destinando a prados artiri-
ciales una 3^ o 4^ parte de sus tie
rras y las restantes a cereales en 
combinación con leguminosas y 
tubérculos-'^. Mes precis encara, la 
supe r f i c i e ocupada pels p ra ts 
artificiáis a la provincia de Girona 
entre 1860 i 1900 augmenta de 
3.671 ha a 10.900 ha, que repre
senta passar d'un 3,17% de la su
perficie conreada a un 17,65%^. 
rSo obstant, «en general, se asiste a 
los prados con escasísimo empeño, 
contando con las cualidades boni-
ficadoras de la alfalfa, esparceta y 
trébol que ordinarian-iente consUtu-
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yen tos prados artificiales de este 
Ampurdán. se creen dispensados 
de auxiliarlos con abonos ya escar
das». Amb tot, pero, el guaret es 
manté en les rotaclons i bona part 
deis impediments a la generalitza-
ció deis prats artif iciáis s'han de 
cercar en les clausules deis con-
tractes de parceria, -falta sólo que 
se armonicen los intereses entre co
lonos y propietarios, pues éstos al 
ver que disminuyen los tercios de 
la producción cereal ponen el grito 
en el cielo y prescriben ai colono la 
reducción de prados, cuando por el 
contrario su tendencia debiera ser 
hacia su progresivo aumento, auxi
liándoles en la compra de ganados 
y participando de los beneficios 
que sus productos ofrecieran".^ 

Al costal d'aquests conreus, un 
16% de l'heretat Focupava la vinya 
i rd ivar. El seu conreu, i en gene
ra! a TEmpordá, es fa seguint els 

métodes t r a d i c i o n a l s . Duran t 
aquests anys, les practiques de la 
Granja-Escola s'encamlnen a mi-
llorar els sistemes de poda i, en la 
vinya, a Iluitar contra l'oidium amb 
bones dosis de sofre. Es presta 
atenció a l'elaboració del vi i ro l i . 
amb métodes quimics, a fi de faci-
litar-ne la conservado. 

La mecanització agrícola 

Una de les funcions de la Gran
ja-Escola és la de formar pagesos 
práctics, per tan hábiis en l'ús de la 
nova maquinaria. Al mateix temps, 
sobretot durant els primers anys 
que és quan els cabals públics arri
ben sens falta, també Fa la funció 
de granja-model: els treballs de les 
noves maquines son seguits amb 
expectació pels propietaris a fi de, 
si els resultats son satisfactoris, 
poder incorporar- los a les seves 

explotacions. Al llarg deis anys de 
funcionament, la Granja-Escola as-
sajá diferents ginys mecánics. faci-
litats per la Societat d'Agricultura 
de l'Empordá i per la Junta Provin
cial d'Agricultura, i adquirits direc-
tament per ÍN. Fages de Roma que, 
arran de la visita a TExposició Uni
versal Agricola de París de 1856, 
preveía una "revolució económica" 
per la introdúcelo de la máquina en 
el sector agricola, igual com en el 
sector cotoner, que representarla la 
substitució deis jornalers per les 
maquines. 

L'arada de ferro, en un espai de 
10 anys, tot i les dificultats iniciáis, 
substituí Tarada de fusta. Figueres 
es convertía en un important cen
tre productor i difusor. La generalit-
zació d'aquesta arada permet ia 
passar deis 15 centimetres de pro-
funditat fins ais 30 i 40, amb la 
qual cosa s'obtenien efectes bene-
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ficiosos molt superiors. La Granja-
Escola es procura diferents tipus 
d'arada: el Grignon, el Dombasle, 
el Cultivador i una varietat de tipus 
Roquette^. L'altra tasca que també 
coneixia innovacions era la sem-
bra, per bé que a la Granja-Escola, 
donada l 'extensió de la térra de 
sembradura, unes 200 vessanes. 
s'optava peí métode mes rápid i 
aquest era el sistema a eixams, tot 
¡ que es coneixia l'economia que 
presentava la sembra a regues. 
Sabem que J. Vergés havia assajat 
una sembradora, dissenyada per 
ell mateix, sense resultats satísfac-
toris; el 1870, a la Granja-Escola h¡ 
havia una sembradora de carretó 
Dombasle. Es en el segar on es 
porta a terme la principal innova
d o i també en el batre; pero, les 
ret icéncies prov indran tant deis 
propis alumnes de la Granja-Esco
la com deis hisendats. La sega de 
1862 s'assajá la segadora Peltier, 
h. Fages de Roma, que facilita la 
ressenya, apunta els següents 
avantatges davant els seus compe-
tidors. la fal^ i la dalla: "1^. una 
economía de 70 p. % en la opera
ción: 2°. poderla verificar con pres
teza, pues cada segadera abate ¡5 
vesanas o cerca de 3 i/2 hectáreas 
por día; 3°. no necesita para tan 
importante tarea twmbres extraños 
a ta alquería; 4°. suprimir el desor
den doméstico de las comidas de 
tanta gente descontenladiza y exi
gente en aquellos días críticos: y 
5°, obviar peligrosas reuniones de 
proieLarios allegadizos que, en al
gunos pueblos y en épocas de re
vueltas, lian inspirado serios cui
dados y cuyo desbordamiento re
gistra con letras de sangre la hisLo-

ria de nuestro pais»^^. INo sabem 
quin d'aquests punts pr imaria a 
l'hora de la seva adquisic ió per 
part deis hisendats: ¿el component 
object iu, l'estalvi de jornala o el 
s u b j e c t i u . la por ais ava lo t s? . 
També preveía d i f i cu l t a t s per 
poder general i tzar el seu ús: el 
preu de compra, la impossibilitat 
de segar els sembráis volcats que 
precisaría de l'ús de la falc;. com de 
fet bagué de tornar-s'hi el 1867 o 
les dificultats per reparar les ava-
ries. Altres dificultats, no previstes, 
provenien deis jornalers i major-
doms, amb unes motivacions molt 
diferenciades a les deis hisendats. 
com expl ica F. Jo rd i , «nuestros 
alumnos cultivadores tienen una 
preferencia decidida por la guada
ña {...): repugnan bastante la hoz 
y no tienen gran a/ícíon a la sega
dera Peltier que poseemos; (...) y 
como suponen que su condición de 

braceros no ha de uariar, no es con 
la segadera, dicen, que se han de 
presentar a pedir trabajo a los la
bradores. Apoyados en estas y 
otras razones semejantes desdeñan 
la segadera; pero me parece que lo 
que verdaderamente les mueve y 
sirve de estíniulo son las 12. }5 y 
hasta 20 o más pésetes que en cier
tas circunstancias llega a ganar un 
guadañador con sus dos gavillado
res, debiendo tenerse en cuenta 
que por lo común el que maneja la 
guadaña cobra tanto como de por 
Junto sus dos auxiliares».^ ^ Quant 
al batre. a TEmpordá, la práctica 
habitual era amb eugassades que 
passaven repetides vegades sobre 
les garbes que s'havien escampat 
a l'era; per aquesta feina un vinté 
de la co l l i ta se l 'enduia el dret 
d'eugues. Al final deis anys qua-
ranta del segle XIX s'introdueix la 
pedra de batre, no sense polémica. 
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tal com queda reflectit a les planes 
del Bien del País i La Granja. El 
següent pas era la máquina de 
batre, de la qual F. Sala, el 1851, 
pronosticava que «nunca será de 
uso común; y tan sólo se adopta
rán en algunas de las grandes ex
plotaciones agrícolas de los ricos 
propietarios del norte, donde ya se 
han ensayado: y acaso también se 
adoptarán para desgranar, limpiar 
y blanquear a un tiempo y con 
ventajas el arroz: según nuestro 
ver, único punto de uista bajo el 

que pueden interesar a los españo
les tales ingenios".^^ El 1862, la 
Granja-Escola inicia l'ús de la ba-
tedora Pinet i, al cap de dos anys, 
segons express ió de F. J o r d i , 
"nuestros prácticos dominan ya el 
fantasma que tanto les preocupó»; 
no obstant Téxit, s'usa simultánia-
ment la pedra de batre i la máqui
na de batre. La máquina de fer net 
Redoutier i el garbell de Pernollet, 
que ja eren a la Granja-Escola el 
1862, permeten de reconéixer al 
seu director que «estas dos máqui

nas cuyo manejo empezamos ya a 
entender nos ahorran muchos rea
les» en l'estalvi de jornals. El gran 
problema, pero, és que es tracta de 
maquines que s'han d ' impor ta r 
quan «lo beneficioso que llegarían 
a ser ciertas máquinas agrícolas el 
día que nuestros establecimientos 
las construyan y modifiquen aco
modándolas a las circunstancias 
de localidad".^^ F i n a l m e n t , la 
Granja-Escola disposa d'altres ma
quines: dues bombes hidráuliques, 
el triturador Broyers per moldre gra 
i d 'al tres eines manuals com el 
desgranador de biat de moro, el re-
collidor de fenc el triturador-des-
granador de ra'íms, etc. Es tracta, 
sempre, d' instruments nous que, 
superat el periode de prova, hau-
rien de ser adoptats per les explo-
tacions de l'entorn a fi de generalit-
zar el seu ús. 

A i x ó succeía a F o r t i a n e l l , 
podem parlar, mentrestant, de me-
canització al camp empordanés i 
gironi?. La presencia de les colles 
de segadors fins ben entrat Tactual 
segle XX demostra les dificultats, si 
mes no en aquesta tasca , que 
podem atribuir a la manca de fabri-
cació autóctona, la manca de capi-
tals deis hisendats o, i aquesta és 
la visió interessada de F. Jordi, «la 
fatal predisposición de las gentes 
del campo que educados en tan 
distinta escuela puede decirse, sin 
temor de exagerar, son una verda
dera remora para la introducción 
de mecanismos cuya complicación 
les ofusca o preocupa>'^^ 

Peí que hem vist, el raonament 
deis jornalers era molt diferent. Per 
la correspondencia que, periódica-
ment, J . Vergés adre(;a a la Rcüista 
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de Agricultura de l'IACSI, durant 
els anys de func ionament de la 
Granja-Escola, sabem que existeix, 
entre un innportant grup d'hisen-
dats, una preocupació per la me-
canització agrícola. Assisteixen a 
exposicions franceses i angleses i, 
a títol institucional o privat, s'ad-
quireixen les noves maquines. Al-
tres son de fabricació autóctona, 
com les maquines de premsar far-
ratges de Castelló d'Empúries; la 
máquina de batre que, l'any 1863, 
J . Pont de Viñals, de les Olives, 
provava en les seves terres i que 
havia estat construTda a la Foneria 
Planas, Junoy i Cia. de Girona; o la 
sembradora assajada peí mateix 
Vergés el 1863. Altres rams de la 
prodúcelo agrícola tampoc queda-
ven enrera, el 1867 es fa ressó que 
"desde algunos años acá ua adqui
riéndose gusto en el arreglo y dis
posición de los molinos», trulls d'oli 
amb premses de ferro i trulls d'oli 
amb maquines hidráuliques i ús de 
procediments quimics per a ex-
treure l'oli del pinyoi d'oliva prem-
sat.'^ Per últim, sabem de la ma
quinar ia de Pelagi de Camps al 
mas Ribot de Salt el 1869, amb les 
darreres maquines adquir ides a 
VExposició Universal de 1867 : 17 
arades de ferro de diferents tipus, 6 
de fusta, una bomba de rec, 2 se
gadores, una máquina de batre a 
vapor, etc.; el carácter emblemátic 
de la Granja-Escola de Fortianell, a 
causa de les dificultats económi-
ques, l'havia agafat el mas Ribot i 
no pedia ser d'altra manera ates 
que "la provincia invítava a D. Pe-
layo de Camps en su triple posi
ción de primer contribuyente de la 
misma, de agricultor ilustrado y de 

Coniisario regio de agricultura a 
ser el que mostrara el camino y él 
no ha querido fallar a su puesto de 
honon>.^^ És un cas aTlIat es tracta 
de pocs casos és un fals miratge?. 
només l 'anál isi d ' inventar is ens 
podra treure de dubtes del grau de 
mecanització de l'agricultura giro-
nina durant la segona meitat del 
segle XIX. 

La fi de la granja-escola 
de Fortianell 

La Granja-Escola passará per 
moments dificiis a partir de 1865-
66. Primer hi haurá una retallada 
en el pressupost i finalment la Di
putado deixará d'atorgar-Ii la sub-
venció convinguda. Els 30.000 rals 
anuals de 1855 passen a 50.000 el 
1863; davant les dificultats pressu-
postáries de la corporació provin
c i a l , l ' ass ignac ió es reba ixa a 
30.000 rals a partir del curs 1865-
66 i es ret ira tota subvenció el 

1869. El 16 de novembre de 1870. 
pero, J. Estrada i la Diputado sig
nen un nou conveni peí qual es 
prorroga el contráete per 6 anys. la 
Diputació es compromet a aportar 
una quantitat que no podia ser in
ferior ais 30.000 rals. Tot i el nou 
conveni, la situado anava de mal 
borras i J . Estrada s'acull a una 
cláusula del contráete per rescin-
dir-lo i arrendar la seva propietat. 
La situació deis darrers anys de la 
Granja-Escola de Fort ianel l ens 
Texplica F. Jordi que, juntament 
amb la resta del professorat, arri
bará a estar 3 anys i 3 mesos 
sense cobrar, "esta situación no 
podia prolongarse por más tiempo 
habida cuenta a la falta de fondo y 
a la poca tranquilidad que se goza 
en una n-iansión aislada de donde 
los padres han ido retirando sus 
hijos para colocarlos en lugar más 
seguro, obligando al personal a 
trasladar las clases a la vecina uilla 
de Figueras-^'^ La Diputació. I'l 1 
d'agost de 1875, resol donar per 
acabat el contráete amb J. Estra
da. El 30 de setembre de 1875 es 
tanca la Granja-Escola de Fortia
nell i l 'ensenyament agrícola es 
trasliada a l'Institut de Segon En-
senyament de Figueres, a I'horta 
del qual es fan les practiques agrí-
coles, amb una assignació anual 
de 15.000 rals. 

Fins aquí l 'explícacíó pressu-
postária. Aquesta expl icado, par
da l s'ha de veure com una conse-
qüéncia del canvi d'actitud deis hi-
sendats gironins; de fet. si els ba
gues in teressat de manten i r la 
Granja-Escola en funcionament te-
nien mesures per a aconseguir-ho. 
Per entendre el tancament de la 
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Granja-Escola ens haurem de fixar 
en les motivacions que havien por
tal a la seva fundació i aqüestes, 
ai cap de 20 anys, havien canviat 
notóriannent. Ir / la temuda afluen
cia deis cerea ls de r i n t e r i o r 
peninsular no havia provocat la 
caiguda deis preus deis grans giro-
nins. 2n / com a conseqüéncia, la 
classe de «conreadors" deixava de 
ser necessária i es tornava a la 
parceria com a fórmula contractual 
idónia. Segons els hisendats giro-
nins, i 'optimització deis beneficis, 
que és Tesséncla del sistema capi
talista, no passava per la utilització 
de majordoms i assalariats agrico-
les, sino per la cessió de les seves 
propietats a parcers; en aquesta 
nova situació, la Granja-Escola no 
tenia rao de ser, havia acabat el 
seu papen 

Pere Gifre és historiador 

NOTES 

Agraím a M^ Angeis Adroer que ens hagi 
facititat els materials recollits per a la re-
dacció de "Els servéis d'agricuitura de la 
Diputació de Girona» a Historia de !a Di-
putcició de Girona, 1989. pp. 104-107. 

1.- N, FAGES DE ROMA: Memoria acerca 
de los medios de más fácil y oportuna 
aplicación para promover los adelanta
mientos de nuestra economía rural. Fi-
gueres, Imp. de G. Matas, 1849. Sobre 
aquest grup d'hisendats, vegeu: D. AR-
MENGOL: "La agricultura en el Alto Am-
purdán a mediados del siglo XIX.. a AIEE 
<]979-1980}, pp. I 1-137; R. GARRA-
BOU: ..La burgesia agraria gironina duranl 
el segle XIX.. a Revista de Girona I 12 
(1985), pp. 9-14; R. COMGOST: Els pro-
pietaris i els allres. La regió de Girona. 
1768-1862, Vic, Eumo, 1990, pp. 213 i ss. 

2.- L'inici es pol seguir a Resena histórica 
y descrípiíua de ía Granja-Escuela de la 

Prouincia de Gerona, Figueres, Imp. de L, 
Miegeville, 1865; Exposición y proyecto 
de programa para el establecimiento de 
una granja-escuela, presentados por el Sr. 
Comisario regio de agricultura de la pro
uincia de Gerona y adoptados por acuer
do de la Junta prouincial de agricultura 
de la misma. Girona, imp. de Grases, 
1854 (figura com a suplement al BOPG 
28 (6 de marg de 1854); l'aprovació de la 
subvenció provincial a AHG. Arxiu de la 
Diputació : Actes 1854: sessió de 17 de 
febrer, fol. 4r-4v. i les clausules de funcio-
namenl a Actes 1855: sessió de 8 de 
marg, fol. 45-46. i Conlexlación de la 
Junta de Agricultura, Industria y Comer
cio de la Prouincia de Gerona al interroga
torio sobre el estado de la enseñanza agrí
cola y sobre ¡os medios de contribuir a su 
propagación y al fomento de la agricultu
ra,..., Figueres, Imp. de G. Matas, 1862. 

3.- Talment ho notifica F. SALA a La 
Granja 0856), p. 137 i 186. 

4.- "Inventario detallado de los libros, 
muebles, aparatos, máquinas y demás 
objetos que existen en la Granja-Escuela 
de Fortianell" de 4 d'octubre de 1870 
{AtiG. Arxiu de la Diputació : Agricultura: 
8.d.2.). 

5.- El coneixement de la nova agricultura 
el resseguim a partir de les noticies perió-
diques que deis treballs efectuáis donen 
F. Sala i F. Jordi a La Granja i a la Reois-
la de agricultura práctica, economía rural, 
horticultura y Jardinería, aixi com les no
ticies deis corresponsals empordanesos, 
J. Vergés i N, Fages de Roma, a aquesta 
darrera publicació. 

6.- Sobre l'exportacfó d'userda: J. VER
GÉS: .'Correspondencia., a Reuista de 
agricultura..., XIX (juliol del870), p. 223 i 
N. FAGES de ROMA: Id., p. 224; D. AR-
MENGOL: "La agricultura en el Alto Am-
purdán,..", p. 50. La reposta de I'IACS! a 
I'interrogatori del consol anglés a Reuista 
de agricultura..., XIX (abril del870), p. 
108. 

7.- R. GARRABOÜ. J. PUJOL: "El canvi 
agrari a la Catalunya del segle XIXi> a Re
cerques 19 (1987), p. 80. 

8.- Les dificultats a la generalització de la 
nova agricultura les explica F. JORDI a la 
Reu/íjía de agrfcu/íura..., XI (juliol 1862), 

p, 156ÍX1I1 (setembredel864),p. 232. 

9.- Sobre la maquinaria de la Granja-Es
cola: Contextación de la Junta de Agri
cultura..., p. 5, que es reprodueix a la Re
seña histórica y dcscriptíua..., pp. I 16-
I 17; "Inventario detallado de los libros, 
muebles...... de 1870. La polémica a la in
trodúcelo de l'arada de ferro entre L. 
Justo y Villanueva y J. Vergés ha estat re-
collida per D. ARMEMGOL: Op. CU, pp. 
50-51 i a .'Les transformacions de l'agri-
cullura: alguns aspectes de la revolució 
agronómica a l'Empordá.. a R. ALBERCH 
i altres; Girona al segle XIX. Girona, Gót-
hia, 1978, pp. 75-81. 

10.- N. FAGES de ROMA: "Segadera Pel-
tier.' a Reuista de agricultura... XI (setem-
bredel862), p. 212. 

I I . - F. JORDI: "Establecimientos agríco
las. Granja-Escuela de Fortianell, 19 de 
junio de 1865" a Reuista de agricultura..., 
XIV (juliol del865), p. 172. 

12.- F. SALA: "La Trilla. Cono-trillo (en 
catalán) pedra de balrer.. a La Granja (ju
liol de l85 I ) , p. 131. 

13.- F. JORDI: ..Granja-Escuela de Fortia
nell, 11 de setiembre de 1864.. a Reuista 
de agricultura.... XIII (octubre del864), p. 
255. 

14.- F. JORDI: "Granja-Escuela de Fortia
nell. 19 de junio de !865" a Reuista de 
agricultura.... XIV (juliol de 1865), p. 173. 

15.- "Correspondencia» a Revista de agri
cultura.... X {marc deI861) , p, 85: XII 
(setembredel863), pp. 21 1-212; Xlll (fe
brer del864), p. 60 i F. JORDI: "Granja-
Escuela de Fortianell, 14 de febrero de 
1867.. a Reuista de agricultura..., XVI 
{mar ide 1867), p. 83. 

16.- A. de QUINTANA: Exposición üni-
uersal de 1867. Discurso pronunciado 
ante la E.xcelentísima Diputación Prouin
cial de Gerona al dar cuenta sus comisio
nados del caigo..., Barcelona, Estableci
miento tipográfico N. Ramírez y Cía., 
1867, p. 127. 

17.- Les instáncies de J. Estrada, el con-
veni, els informes i les resolucions de la 
Diputació a AHG. Arxiu de la Diputació : 
Agricultura: 8,d.2. 
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