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HISTÒRIA Un llibre rniscel-Iani d'homenatge a Ramon Garrabou
mostra les transformacions recents de la història agrària.

Les ombres del «progrés»
GENís BARNOSELL

En les darreres dècades, la histo-
riografia agraris ta ha experimen-
tat un gran desenvolupament,

tant a Catalunya com al conjunt de
1'estat. Fruits d'aquest procés han estat
la publicació de notables estadístiques
del sector agrari, el desvetllament
de les profundes diferències existents
entre les diverses agricultures penin-
sulars (que converteixen en totalment
inadequades determinades generalit-
zacions sobre l' «agricultura espanyo-
Ia»}, l'anàlisi molt més precisa dels
diversos processos de canvi que van {j

experimentar aquestes agricultures al ~
ec

llarg dels segles XVIII-XX, i, en general. ¡¡
"'-un coneixement sobre aspectes molt ~

diversos del món agrari (des dels diver- ~
E

sos grups socials als mercats, passant :;
per 1'utilllatge o el crèdit) senzillament ]
inimaginable a mitjan segle xx." 8

Al mateix temps, aquesta historio-
grafia ha qüestionat molt seriosament
alguns dels tòpics que havíem here-
tat d'anàlisis i de discussions, sovint
polítiques, sobre el paper de l'agricul-
tura a Catalunya i a Espanya. Espe-
cialment, ha qüestionat el que ara ja
s'anomena sovint el «mite de l'endar-
reriment», tot assenyalant que els con-
ceptes d'endarreriment o estancament
són massa simples per definir una rea-
litat de canvi agrari divers i complex,
amb moltes respostes a les constric-
cions físiques i socials, i amb molts
protagonístes.>

En aquesta tasca de renovació hi
ha tingut un paper fonamental Ramon
Garrabou, professor i després cate-
dràtic d'història econòmica a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. És
a ell a qui està dedicat explícitament
el llibre col, lectiu que avui comen-
tem, Sombras delprogreso, i que mos-
tra, en paraules de l'editor, Ricardo
Robledo, l'evolució recent de la his-
tòria agrària, en la qual destaca per
sobre de tot la creixent obertura cap
als problemes mediambientals.3

Masover de Crespià llaurant amb eugues

!lI llibre s'estructura en tres parts.
EnIa primera, «Evolucíón de la socie-
dad campesina ¿El fin de una época?»,
hom se centra en l'anàlisi d'alguns
aspectes de les societats pageses dels
darrers mil anys. Isabel Alfonso insis-
teix en la necessitat d'avançar en l'es-
tudi de la forma de viure la religiositat
que tenien les comunitats pageses cas-
tellanes que, a finals de l'edat mitja-
na, miraven d'escapar del domini dels
grans monestirs creant les seves prò-
pies parròquies en ermites o esglésies
abandonades. Forma d'escapar, sens
dubte, a la fiscalitat abacial, aquest
tipus d'actuacions implicava també
un «imagínario religioso que era parte
de su visión del mundo» que cal inte-
grar en l'anàlisi. Àngel García Sanz,
per la seva banda, investiga la impor-
tància de la pressió fiscal eclesiàstica
i imperial per explicar com al món rural
castellà de Carlos v i Felip II «no se
ponía el sol... ni el hambre». Entre l'e -
glésia i l'imperi. tanmateix. el pe e
la primera era pro ab eme - r

«no se comprendre bien por qué la hís-
toriografía enfatiza tanto sobre los
impuestos y sus perjuicios durante la
época habsbúrguica, y casi se silencia
el diezmo» (p. 82). Arribats a 1'època
contemporànea, Domingo Gallego,
Iñaki Iriarti i José Miguel Lana desta-
quen com els lligams col· lectius de les
comunitats pageses -i, especialment.
aquells existents al voltant de les terres
comunals- condicionaren la forma
d'adaptar-se d'aquestes comunitats a
les noves condicions mercantils i polí-
tiques al segle XIX i inicis del xx i com
arribaren a condicionar la pròpia
actuació de restat, que, essent «mer-
cantilizadora y elitista» en un inici
acabà «siendo corresponsable de la
,consolidación de formas de coopera-
cíón no mercantiles que mejoraron el
margen de maniobra política y comer-
cial del cam si a _La imatge que
en re es comunitat
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sar límits a i'acció de i'estat però no
pas, al capdavall, de retenir la seva
població que acabaria protagonitzant

- una forta emigració. Ben diferent
d'aquesta zona era l'Espanya latíníun-
dista, en la qual, segons estudia Ri-
cardo Robledo, els intents realitzats
durant la Segona República per por-
tar-hi a terme una reforma agrària

La historiografia recent
ha qüestionat el «mite
de l'endarreriment»,
tot assenyalant que els
conceptes
d'endarreriment o
estancament són
massa simples per
definir una realitat de
canvi agrari divers i
complex, amb moltes
respostes a les
constriccions físiques i
socials, i amb molts
protagonistes ,

foren contestats durant el franquisme
per una tremenda repressió: «cuando
se dispone de fuentes, se puede re-
lacionar fehacientemente reforma
agraria y represión, como ocurre con
Bodonal de la Sierra, un pueblo de
Badajoz que no llegaba a los 3.000
habitantes y que tuvo 83 víctímas, el
34 por ciento yunteros beneficiados
por la reforma» (p. 147). Deixats sense
veu, aquests col' lectius optarien no
gaire després per i'emigració en massa.
Fou així com molts pobles perderen el
30 o el 40% dels seus habitants. Fou
així i no de cap altra manera que s'hau-
ria acabat a Espanya la «qüestió agrà-
ria» (p. 148). Clou l'apartat un text
molt diferent, de Josep Fontana, que
reflexiona sobre la crisi actual i les
seves relacions amb la crisi alimentà-
ria de 2006-08 i que explica que un
aspecte fonamental d'aquesta crisi és
ellandgrabbing O acaparament de terres,
un procés de desposessió del campe-
rolat que a països com Tanzània, la
Índia o Colòmbiahan realitzat elsestats

per tal de proporcionar-se terres o
proporcionar-les a multinacionals (no
necessàriament occidentals) i realit-
zar-hi projectes multimilionaris de
construcció de preses o d'agricultura
per a l'exportació. Fracassada la «revo-
lució verda», ens diu Fontana, elland-
grabbing és la darrera forma coneguda
d'imperialisme.

En la segona part s'analitzen
aspectes de quatre models de
canvi agrari. Rosa Congost,Jordi

Planas, Enric Saguer i Enric Vicedo
mostren, per a les transformacions
agràries de la Catalunya dels segles
XVIII i XIX, el paper fonamental dels
pagesos, i no només dels propietaris
o els enginyers agrònoms. Efectiva-
ment, algunes innovacions que foren
fonamentals en el creixement econò-
mic del segle XVIII, com els colgats i
capficats« de les vinyes, foren una ini-
ciativa pagesa portada a terme con-
tra els propietaris, que es resistiren
tant com pogueren a aquesta pràcti-
ca. De manera semblant, Salvador
Calatayud i Jesús Millàn destaquen
per al cas valencià de 1890-1960 la
contribució de sectors socials molt
diversos al creixement agrari, i la
important collaboracíó de 1'agricul-
tura al creixement general del País
Valencià. A l'altre costat de la Penín-
sula, Galícia, estudiada per Louren-
zo Fernandez i David Soto, va viure
també un procés de creixement prou
important imolt allunyat de lesvisions
tradicionals de i'agricultura gallega
com a endarrerida. Entre el segle XVIII

i la Guerra Civil, la principal trans-
formació de l'agricultura gallega seria
el desenvolupament de rotacions de
conreu intensives amb la pràctica des-
aparició del guaret, i aquest procés va
ser protagonitzat, sobretot, per la page-
sia, a partir del coneixement i l'expe-
rimentació pràctica. Especialment
importants van ser també la multipli-
citat d'iniciatives, pageses i tècniques,
per aconseguir el fertilitzant suficient.
Al capdavall, la coneguda emigració
gallega no hauria estat causada per
les insuficiències del sector agrari,
sinó, al contrari, per un èxit agrari
que produí un excedent demogràfic
que no trobà altra sortida que l'emi-
gració a causa de la manca d'un pro-
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cés d'industrialització. Finalment,
Franco Cazzola analitza, per al cas
italià, les complexes vicissituds de la
propietat pagesa.

En la tercera i darrera part, s'ana-
litzen els aspectes mediambientals del
creixement agrari, en dues circums-
tàncies molt diferents. Per una banda,
Jesús Sanz analitza el pas del Neolític
a l'Edat del Bronze a les terres que
actualment formen Castella. Per l'al-
tra Manuel Conzàlez de Molina, Enric
Tello i José Manuel Naredo analitzen
els segles XVIII a xx. Gonzàlez de Moli-
na sosté per a 1'Andalusia del segle
XVIII que la regió va sofrir una escas-
setat estructural a causa de l'escàs
dinamisme demogràfic que havia pro-
vocat les necessitats de l'Imperi (fet

~ que limità la disponibilitat de mà
d'obra). Al segle XIX es produí un cert
desenvolupament, sempre limitat,
però, per l'escassa articulació delmer-
cat nacional espanyol i, sobretot, per
la permanent limitació fisicaque supo-
sà l'escassetat de fertilitzant en aque-
lla agricultura orgànica. Enric Tello,
al seu torn, analitza en el Vallès dels
anys 1850-2000 com el creixement
agrari contemporani, amb tots els can-
vis que hi ha hagut a redós de la revo-
lució verda dels agroquímics i
la industrialització de l'agricultura,
ha provocat un creixent deteriora-
ment del rendiment energètic dels sis-
temes agraris, fins al punt que es
pregunta si «¿era necesario hacerlo
tan mal?»: «míentras hacia 1860 se
obtenían 1,7 unidades energéticas por
cada una invertida, en 1999-2004 el
rendimiento era tan sólo de 0,2» (p.
371). Naredo, finalment, analitza el
creixement urbà deMadrid entre 1956
i 2005 per concloure que s'ha produït
un canvi en el model d'ocupació del
territori: «desde un mar de ruralidad
y de naturaleza poco intervenido, que
alberga algunos islotes urbanos uní-
dos por un viario tenue y poco fre-
cuentado, hacia un mar metropolitano,
con islotes de ruralidad o naturaleza
a proteger, unidos por un viario mucho
mas marcado, dens o y frecuentado»
(p. 390). L'expansió urbana s'ha pro-
duït, a més, sobre el sòls de major qua-
litat agronòmica, fet que ha implicat
una irreparable destrucció de patri-
moni natural.
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O ui hagi tingut la paciència de
seguir-me fills aquí, haurà vist

--w' que els temes de guè tracta el
llibre són prou variats. Es, per tant,
molt més un llibre per a especialistes
que no pas per a lectors generalistes.
D'aquesta diversitat de temes, però,
jo en trauria les següents conclusions.

En primer lloc, cal destacar la in-
corporació a la història agrària d'e-
lements polítics i culturals, ja siguin
les cosmovisions dels pagesos caste-
llans medievals per a explicar els seus
enfrontaments amb els monestirs
(Alfonso), l'Imperi com a causa del
declivi demogràfic (Conzàlez de Moli-
na), l'estat de finals del XIX i les seves
polítiques (Gallego / Iriarti / Lana) o
la repressió franquista com a deter-
minant d'unes emigracions, les dels
50S i 60S del segle xx, massa sovint
enteses com a fruit estrictament de
la pobresa (Robledo).

Cal destacar la
incorporació a la
història agrària
d'elements polítics i
culturals, ja siguin les
cosmovisions dels
pagesos castellans
medievals o la
repressió franquista
com a determinant de
les emigracions dels
anys 1950 i 1960 ,

En segon lloc, és clara la coherèn-
cia interna de les agricultures orgà-
niques -o sigui aquelles que funcionen
sense (o gairebé sense) aportacions
d'energia externes-, abans dites sen-
zillament tradicionals i la seva diver-
sitat. Aquestes agricultures tenien
serioseslimitacions de tipus físic, essent
l'escassetat de fertilitzants una de les
més punyents (Gónzalez de Molina,
Fernandez / Soto). Algunes d'aques-
tes agricultures, tanmateix, foren capa-
ces d'iniciar un procés de creixement,
als segles XVIII i/o XIX, que incremen-

taren significativament tant la pro-
ducció com la productivitat-malgrat
que, a la llarga, el conjunt de l'econo-
mia en la qual s'integraven iniciés o
no el camí de la industrialització. En
aquest creixement agrari cal comp-
tar-hi el cas, ja clàssic, de Catalunya
(Congost / Planas / Saguer / Vícedo),
però també els del País Valencià (Cala-
tayud / Míllàn) i Galícia (Fernàndez /
Soto). En tots els casos, la contribució
de la pagesia, i no només dels propie-
taris o dels enginyers tècnics, sembla
haver estat molt important, fet que ve
a posar èmfasi en les possibilitats en-
dògenes de transformació tècnica
d'aquestes agricultures. També, enca-
ra que en una mesura molt menor, hi
hauria hagut un cert creixement agra-
ri a Andalusia (Gonzàlez de Molina).

Tanmateix, en les diverses explica-
cions d'aquestes transformacions és
fàcil advertir-hi una certa tensió entre
els casos més dinàmics i l'andalús. En
els primers (Catalunya, País Valencià)
els autors posen l'èmfasi en la capa-
citat d'iniciativa dels pagesos, però es
presta molta menys atenció a les pos-
sibles constriccions físiques d'aques-
tes agricultures. Qui probablement hi
insisteix més, per al cas gallec, el que
planteja precisament és la multiplici-
tat d'estratègies que es van usar, amb
èxit, per a suplir la manca de fertilit-
zants. En el cas andalús, l'autor expli-
ca el menor dinamisme de la seva
agricultura, no pas a través de l'expli-
cació clàssica de l'estructura social.
sinó a través, precisament, de la manca
de fertilitzant. No acaba d'entendre's,
per tant, per què en uns territoris la
iniciativa pagesa (sovint en un marc
de notable individualisme agrari) asso-
leix els èxits que assoleix, i en canvi,
en altres això no va ser possible, com
a Andalusia. En aquest cas, a més,
hom pot dubtar que sigui gaire ope-
ratiu abstraure la «qüestió social» de
la problemàtica, més tenint en comp-
te que es tracta d'una agricultura per
a la qual l'estat espanyol continua
considerant necessari d'aplicar-hi un
Programa de Fomento del Empleo
Agrario (antic PER)que permet cobrar
un Subsidi amb tan sols 35 jornades
treballades per any. (20 en situacions
excepcionals) .
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finalment, malgrat que el llibre
'inscriu en una perspectiva teòrica

que re usa parlar de fracàs o d'endar-
reriment i posa l'èmfasi en la multi-
plícíta de vies de desenvolupament
de le agricultures peninsulars, crec
que la eva lectura deixa inevitable-
men un regust pessimista. Efectiva-
ment. i les agricultures que han
tingu èxit» econòmic ho han fet
molt malament des d'un punt de vista
mediambiental. i aquelles que no han
seguit aquest camí han fracassat
socialment. podem tenir esperances
que en un termini raonable de temps
arribi a er dominant una agricultu-
ra que sigui. afuara, mediambiental
i socialment o tenible? _
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