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lntroducció
En els darrers anys el tema del cooperativis1l1e agrari ha rebut una atenció
sense precedents. Les 1l1onografies regionals o comarcals de que es disposa
accual1l1elH semblen indicar que gairebé ja esta [Ot die sobre aquest assumpte. 1
No dcu ésser alicna a aqucst imeres una raó fonamemal: l'afany per aprofundir
en un ambit de la realitat socioeconomica considerat privilegiat com és el movi~
ment associatiu, en termes generals, i el cooperativisme agrari, en particular.
Aqucsts fenC1I11CnS ens proporcionen claus per a entendre el passat rccent i,
habicualmelH, c1s escudis que e1s han tractats s'han centrat en dos períodes: el
primer ten; del segle (amb la intenció de cercar e1s modus de l'enfrontament
armat deis anys 1936~1939) i el franquisme.
La confusió conceptual, pero, sovint es fa present quan no s'acaba de dclimi~
tar amb clareelat tlUe cal ementlre pcr nocions tan dispars com poden ser les
practillucs ele cooperaci6, assnciacionisml', sindicalisme o cooperativisme. 2 El
,. Anrropoleg Becari tleI Programa tle rorlllaci6 tI'lnvesrigadors de la Generalitat de
Catalunya a la Unitat Dl'panaml'ntal d'Histcll'ia Sociallk la Universitat de L1eitla.
l. Es poden esmentar, entre Illolts aIU'es, J. CASANOVAS, L 'IISSI/t'Íllcil/lliSlI/( agl'fll'Í 11 OS(///((
(1903-1939). li-tmJj/JI'Il/tlció i fll/ljlicli/littlt tll (,((lIIp IlS/IIII:TlC wlltelllpl/mni, «Estudis d'Historia
Agraria .. , nlIlll. 10 (1994), ps. 85-104; A. MAYA YO, LtI CI/TlCtI de Btlrbm't 1890-1936: D('/,I crisi
tlgrt'lrill ti /'1 guerrtl civil (Montblanc, Centre d'Estudis de la Conca de Barbera, 1986); J. PlANAS,

L ;Wllcitlcil/llisllle tlgl'II/'í mttl/'} tll prillle/' le/'( del seg/e XX UII (·.\·l:lIIp/1: Clll/ltT/'Cld: ItI CtlJl/bnl Ag/'lcl/[¡I
da VlIlles (1901-1935), «Recerques .. , nlIm. 25 (1992), ps. 139-158; G. TRISÓ, El Sil/rlictlt
AgrlwltI de Stlllt Boi de L!lIbl't'gtlt (J909-1939), «Estudis tI'H istoria Agr1lri:1», nlIm. 10 (1994), ps.
105-123 i cls articles inclosos dins \a "Revista de \'1 nstitut Agrlcola Catala tic Sant Isidre», any
(1991). Amb uns marcs cronologic i espacial més ampl is vcgcu A. MAYA YO, De pag('sos I( ciutadam. Cmt 1I11yS de sílldica/isl/l(' i COllpl:l'lltívislIle t1g/'tTl'Ís 1I Clltabmytl 1893-1994 (CatarrojaBarcelona, Afers, 1995).
CXL

2. L'arrel del problema es troba en les denominacions que les successives lIeis associatives anaren introduint: de societats pageses o associacions de treballadors es passa a sindicats agdcoles i,
finalment, a cooperatives agrícoles. Cal agrair en aquesta Hnia )'intent clarificador d'A. Mi\YAYO,
GCI/gmfla riel sil/diCtllisllle agmri, «L'Avens», nll1ll. 171 (1993), p. 23, nora 1, que diferencia les associacions de propictaris del sindicalisme pages. Aquest darrer no s'ha de confondre amb el cooperativisme que, en un sentit ampli, inclouria també rotes les altres denominacions abans esmentacles i,
fins i tot, entitats com les mlltlleS i les caixes rurals que, cronologicament, s'estcngueren abans que
les cooperatives de producció. Una rapida visió panoramica sobre la legislació agraria es pot consultar a A. GAVALDA, El coopmlfivis/IIe t1gmri mM"}, "L'Avcnc¡:», nlam. 171 (1993), ps. 26-29.

76

JOSE!' lOAN MATEU

perill de la disciplinaci<') dd cnneixement, a més, comporta el risc de tendir a
centrar-se en analisis fragml'ntaries dl' la re"litat sovint descontextualitzades
histc)ricamCl1t. Es troba a falcar una perspectiva generica que permeti transcendir I'nrientaci{) de recerques sectorials i locals tocalment descnnneccades llue no
pertneten establir cap mena de dialeg entre si.
El moviment agrari cooperatiu és inexplicable sense col1eixer I'evnlució de
I'estructura agraria, de les diferents conjuntures econclIlliques (crisis i ('poques
de bonanc;a) i d' al tres estrategies adaptatives com són les especialitzacions de
conreus. Ens estem referint, en el context deis segles XIX i XX, sense cap mena de
dubtc, al procés de penetració i consolidació dd capitalisme a I'agricultura. En
aquest procés hi tingué un paper c1au la vessant cooperativa, ja que, més enlla
de permetre recuperar la viabilitat de les explotacions familiars arran de la conjuntura depressiva de la crisi de ti de segle, tingué importants implicacions
.
socials i polítiques a curt, mitja i llarg termini.
L'e1ecció d'ul1 marc cronol()gic ampli que compren des de la crisi de fi de
segle fins a la ti del primer franquisl11e cal entendre-Ia, doncs, en el desig de sotmetre a prova aquesta tesi. La bibliogratla sobre el cooperativisme agrari en arees olivareres de Catalunya fins al present és mínima 3 i, com que les Garrigues
a\?ronc)Jlliques són fruit d'un procés historic compartit que va més el1l1a de la
dlstribució político-administrativa comarcal, les hem escollit com a eix espacial. 4 Si tothom coincideix a aHrmar que a les arees vinícoles la necessitat cooperativa es féu sentir abans i amb més forc;a a causa de I'impacte de la fiI.loxera, es
pot atlrmar, així l11ateix, que les contrades olivareres les seguiren de prop.
Recordeu en concret que l' oli, 'com d vi, és un producte agrari que té una orientació marcadamel1t comercial.
El nostre estudi es planteja com a Hta ter-se resso d'algunes de les darreres
línies interpretatives globalitzadores per eal de contribuir a la nova línia investigadora sobre un tema (Iue historiogratlcamenc ja semblava mole consolidat. La
gran complexitat d'experic'ncies cooptraeivts assajades fa que ens sembli adient
intentar transcendir I'esquematització excessiva dd fenomen. Ens proposem, en
COl1cret, d'intentar anar més enlla de tipologies dualitzants que poden encobrir
la confluencia de diferents ll10dds en casos potser puntuals pero no ptr aixo
menys interessants.
3. S. NAROTZKY, El fUlll't:II de ['IIIÍ/m'/l i ltl pl'udllcciJ de ['uN: 11 Les Gf1l'l'iglles, «L'Avens:», núm.
111 (1988), ps. 22-27 i [-[edJlI 1'1 ley. lu'dJll ItI tmlllptl. '" esplritll "CuupemlivlI}) t'1I 1,1 tnmsidólI,
«Arxiu d'Emografia de Catalunya», núm. 6 (1988), ps, 207-218. L'c1ecció de 1962 com a data
Iímit pcr alluest estudi respon al fct 'lue, d'acord amb C, '1'16, La pulltim de aceites cO/llestibles en
!JI Espllfía dd siglu XX (Madrid, Ministerio lle Agricultura, 1982), la política oleícola cspanyola a
partir d'alcshorcs, per fi, assolcix la plena libcralitzacié>. Si entre el 1939 i el 1952 es basa va en
I'autarquia (cpoca clamada de I'«estraperlo») fins al 1962 la liberalització havia estat molt restringida. A partir deis anys scixanta, ellllemés, es produeix el fenomen sovint esquematitzat com la
definitiva «model'llitzaci6» de I'agricultura espanyola. Les seves implicacions dcmografiques,
:lgropecuaries i agroindustrials (perft:ctamenr observables :1 les Ga1'l'igues: Cxode rural. expansió
deis ametllers i creaci6 de coopcratives avícoles local s previes a la inregració vertical) farien que
ens trobéssim dins un context novedé,s que requeriria, en tot caso una nova recerc:\.
4, Comprcn 32 municipis I1eillatans i ocupa un totallle 104.704 hectarces (INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA, CeTlSu tlgl'IIl'iu de Espllfíll 1989. TO/llu IV, Rmtlttldlls C/lIIIIII'Cflles y
1IIIIIIid/,,'¡es. U,.itJlI, Madrid 1991).
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El¡enl/rnen del cl/operatÍlJisltle agrari
Allucst fenomcn, com tots, es gesta i es dl'sL'nvolupa l'n un context crnnolflgic determinat. Per aixI', cal iniciar aquest apartat prl'sl'ntant sintcticament la
importancia d'alluest període. Així, la conjuntura expansiva al sector agrari des,
de la dccada de 1840 a la dcls anys setanta que permeté iniciar o intensitlcar,
segons zones, les especialitzacions regionals,5 tenia els seus límits. A causa del
tret tonamcntalment extensill quc la caractcritzava i del creixent procés d'imegració economica mundial, l'agricultura entra en crisi. Aquest procés ha rebut el
nom de crisi finisecular i és molt més que una conjuntura de prells baixos. Com
~ue les diferents regions espanyoles havien anat especialitzant els cultius,
I imfacte diferencial de la crisi per aquests es traduí, també, en l'ambit regional. Es tractava, en detlnitiva, d'un pas més en la penetració i la consolidació
del capitalisme, que cercava, amb la liquidació del darrer entrebanc que era la
renda de la terra, una nova reestrllcturació/ Signitlcava, dones, obrir el debat
sobre la permanencia de les explotacions familiars que, C011l dei a ]. I. ]iménez,
es designava amb l'eufemisme de la «qUestió agraria».8 Es prodllí, així mateix,
un desfasament entre les torces prodllctives en canvi i unes relacions de producció anquilosades que suposa un ampli esclat de contlictivitat rural articulat, en
especial, a I'entorn deis contractes de coneeu.
Pd que fa a la superacic'1 de la crisi, aqucsta es basa principalment en dos
ripus de mesures que anavell més enlla d'una pretesa dicotomia emre proteccionisme i Iliurecanvisme: en primer lIoc, mesures de tipus productiu (especialitzacions de conrcus, introducció de nOlls sistemes de cultius i generalització de I'lis
d'adobs) i, en segon terme, la intervenció estatal amb mesures aranzelaries i
potenciant diverses empreses (associacionisme, instituciolls de credit i serveis
agroll(JIllÍcs). El major o menor hit atribu'it pds diferents autors a aquestes iniciatives és e! que e!s permetra emfasitzar el crcixement agrícola de! camp espanyol al primer ten; del segle XX o, per contra, minimitzar-lo.9 Sense cap dubte,
pero, la Guerra Civil suposa la ruptura d'aquest procés i la crisi que genera tin-

5. L'aportació ll1és recent ha estat elaborada per R, GARRABOU, J. PUJOL, J. COLOM~ i E.
SAGUER, Estabilidtld y cambio dt' /a e.v,/otacióll Cfl/l/pesit/i¡ (Ctlta/llñtl. siglos XIX-XX), ,Iins R.
GARRAIlOU (coorl!.), Propiedad y t"V,/ottlció1I CIlII/pesi1ltl ell /rl Esptlña COTltelllporliTwl (Madrid,
Ministerio de,Agricultura, 1992). ps. 15-92, en reflexionar sobre e1s motius dc la no dcsaparici6
de l'explotaci6 camperola als segles XIX i xx.
6. Per a una analisi detallada a aquesta escala vegeu R. GARRABOU (ed.), La crisis tlgmria d~
filw del siglo XIX (Barcelona, Crítica, 1988).
7. R. GARRABOU, La cl'Ísi agl'l{rill esp01lyo/a (1 fi1ltlls riel segle XIX' lma ettlpa del deseTIvolllprlIIIC11t del capittllis/JIe, -Recerques», nÚIl1. 5 (I975). ps. 163-216.
8. J.!' JIM~NEZ BLANCO. I1Itroducció1I, Jins R. GARRABOU; C. BARCIELA 1 J. J. JIM~NEZ
BLANCO (eds.), Historia tlgl'l1/'Ífl dt'la Esptlña cOlltell/portfT/t'll. 3. El fi1l de la rigriCIIltll1Yl tl'tlfJiciol1111
(1900-1960) (Barcelona, Crítica. 1986), p. 116.
9. Es poden consultar. entre altl·es. c1s divcrsos treballs del Grupo dc Estudios de Historia
Rural i J. 1. J IMI1NEZ BLANCO. Iu//'()(Jucdó1I .... per a la primera postura, mentre que per a la dal'l'e!':l. s(,n l'ltils A. M. BEI{NAL. CtIIJJ/,ia t'clJ1/ólJJico y 1//tJ(Jt'rlli:atdólI sodal. 1880-1936. -Historia
Contcmporánea ... nll111. 4 (1990). ps. 173-184 i G. TORTELLA. LIT agricultlll'll el/ Ú¡ eC01lO/l/Itt rJt' Ú¡
l:.Spllfíll contt'/l/partfT/er/: 183U-193U. «Estudis d'H istoria Agraria ... nlllll. 10 (1984). ps. 62-73.
molt més pessimistes en ¡.'S sevcs valoracions.
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gué continu"itat durant la postguerra. Alluesta, a grans trets, es pot ddlnir,
c\'acord al11b C. Barcida, COI11 una ('poca lllll', l11itjan<;ant I'autarquia, la dd"ensa
de la propiNat i I'estraperlo, tenia un ciar objectiu: «rtcumulrtr crtpitrtles con los

que finrtncirtr el proceso de crecimiento industrirtl».1O
En aquest contt:xt historie, hem d'assenyalar que la crisi t1nisecular fou el
factor fonal11ental que dinal11itza I'associacionisme agrari deis propietaris fenrlo, formalmenr, més inrerclassista i, paral.lelal11ent, impulsa la creació d'emitats
cooperatives per a la pagesia l11és pobra. 1I L'emergencia d'aquestes entitats vers
la vuitena i la novena decades del seglc XIX podia recollir e1emems de practiques
de cooperació «trad icionals» que ara, en un nou con text, ade¡ u i reixen un nou
sentit. Es poden eSll1entar, c'mre altres, les socil'tats l11utualistes que donaren
lloc a Socictats de Socors Mutus o, tal11bé, les societats de consum. 12
Centrant-nos en les cooperatives o sindicats agraris, es poden diferenciar, si
més no, dues Iínies intcrpretativcs sobre la funcionalitat que aquestes emitats
tingueren. Alguns autors n'emfasitzen la vessant economica en posar de l11anifest que permeteren qUcstionar l' accés preferencial, en funció del volum patrimonial, als mercats de capitals, de comercialització de la producció i de nü.
d'obra l3 o en considerar-los, basicament, com un instrument de modernització
agraria que perl11etia expandir el capitalisme tot fent de mitjancer entre I'estat i
la societat. 14
Una segona postura, sense negar aquest aspccte economic, ressalta les conseqUencies socials i polítiques que se'n derivaren. Les síntesis més [eeixides, amb
tot, són dues. Com a punt de partida cal fer-nos ress(, de la noció d'«economia
organica» i de les implieacions que n'extreia M. González de MolinaY Fa
referencia al fet que el sistema productiu de I'agricultura espanyola del segle XIX
estava condicionat ecologicament. El mal anomenat «procés de 1110dernització»
s'ha analitzat com si fos impulsat per raons economiques sense copsar que, al
darrere, hi ha les restriccions imposades per la propia dinamica deis agroecosis-

"1

10. C. BARCIELA, Crt'Cilllimto y Cill//bio t:TI la agriC/lltllrtl espafío"¡ desde gl/erm civil, dins].
NADAL, A. CARRERAS i C. SUDRIA (comp.), La ecor/OI//{a espllfío"¡ e1/ el siglo xx. Una pel~pecti/lll
bistórim (Barcelona, Ariel, 1989), p. 264.
11. Cf]. PLANAS, E/s propietarís i lilssociacillUisl//l' agl'flri II Cafll!tmya, "L'Avens:», nlllll. 171
(1993), p. 34.
12. Una analisi d'a<lucsta evoluCÍ</) per les terres de L1cida des de mitjans del scgle XIX es pot
trobar a E. VICEDO, Dl'
"Cofm(lIa de Labl'lltlllresl> ,1 llls sindil'lltos-collpl'l'IltiVIIS. Gé1/esis dl' /11
lI/temlltivll de los hllCt:nd{/(Jos, jorllllls rie Ilsociadó7/ y. resistl'7lcill Cfll//pesinal'7l /11 Clltlllllfíl¡ occidentlll,
dins VII Congrl'so de Historill Agmrill. BllezlI, 31 rie II/llyo 113 de jl/nio de 1995 Oaén, Universidad
de Jaén-Seminario de Historia Agraria, 1995) ps. 78-88. Des d'una perspectiva més amplia,
vegeu C. l3ENITo, Tl'llblljllriores I/socilldos: socorros IIII/tl/OS y siruJiCtllisll/o C7/ EljJllfíll, «Sociolog(a del
Trabajo .. , nova epoca, núm. 23 (1994/1995), ps. 155-160. Cal tenir present, aix( mateix, que
aquesta evolució s'inscriu dins un context més ampli d'ambit europeu. Vcgeu, en aquest sentit, el
cap(tol de caracter introductori d'A. GAVALDA, L ilSSocillciollisllle IIgl'llr; 11 Clltl/lunya (EllI/oriel de
la Societnt Agrlco/ll dl' Vlllls: 1888-1988) (Valls, Instiwt d'Eswdis Vallencs, 1989), ps. 1-34.
13. D. GALLEGO, Plltrill/07/io y II/erwdo: Los co7ldiciv7III7Ites del proceso de t01ll1l de decisill7/es t:7I
los hogl/res /'IImles, "Noticiario de Historia Agraria .. , nllll1. 2 (I 991), ps. 35-48.
14. J..M. ARRlllAS, El simliCtllislI/1I IIgmrill: 1m ills//'IIlI/t'lIto dl' lI/o,derllizllciólI de IllllgriC/lltl/n/,
«Estudios de Hisroria Social.... núm. 4 (1989), ps. 33-52.
15. M. GONZÁLEZ DE MOLINA, LII jil7lcill71111iri{/(J de los poderes Iomles t:7I I/T/a (COT/omla orgdl/iw, «Noticiario de Historia Agraria .. , núm. 6 (I993), ps. 9-23.
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t:mcs, Aquc:sra noci(~ los ~mpo,rtant, pC'f'l\UC pl'rmdé ,a I'autor construir ul~a tl'O~
na lluc' l'xpltcava la funclOnalltat Jl'ls pOlkrs locals I el control quc exerclcn en
la I'l'PI'OJUCCi('l Jl' les explotacions agraries. Així, la I'evolució liberal provoca un
canvi en la funciona)itat l'coI1l'lInica J'alluests ~Hgans de poJer Je tal manera
(IUC, a partir d'aleshores, e~ control d'alluests fou absolutament necessari per a
[Dts els agents social s lli~ats a )'economia agraria, raó per la qual esdevingué e!
principal centre de confromació. El punt culminant s'assolí quan I'economia
agraria entra en crisi coincidint amb el caciquisme. Aquest es perfilaría, doncs,
no sois com un fcnomen esrricrament polític, sin6 basicament economic, ja que
seria I'estrategia emprada pels grans propietaris per a accedir al control deis
po~ers locals,. lllli.c 1I0.c ?es J' (~n P?dien. c?!1ti nuar n~anrenint un;~ sitl~ació p.rivi~
leglada. Expltcarta, alXI matelx, 1 OpOSICIO deis caclcs a la creacló d organltza~
cions camperoles llue permetessin qiiestionar~ne la preeminencia economico~
social i política. '6
Precisament en aquesta línia cal entendre la tesi Jefensada per S. Garrido,
segons la qu~1 )'Administ.raci6 :spanyola obstaculitza la difusió i la consolidació
de! cooperatlvlsme agran al primer tere; del segle xx. La raó de fons es trobava
en la principal funció que acomplia: «El cooperativismo actuaba en el medio
rural, por tanto, como eje de vertebración socitz/: inspiraba temor, simplemente,
"porque es organización".»'?
En el procés de consolidació del capitalisme al camp, doncs, la vessant coo~
perativa tingué un papel' clau en permetre una certa capitalització de les explo~
tacions familiars,'8 encara que no sempre hi reeixÍ i, a més a més, va possibilitar
adoptar econol11ies d'cscala pcr a accedir amb més garanties all11ercat. L'aplica~
ció practica de la legislació, que respon a un determinat model de creixemenr, es
trooa mcdiatitzada per l'est1'llctura agraria de cada contraJa sobre la qual pretén
incidir. En funció d'aquesta ('stt'uctura, es pOI' rebutjar o desvirtuar de tal mane~
1'a que es produeixin evolucions molt diferenciades dins e! territori estatal que,
al seu tom, tindran implicacions social s i polítiques tlns i tot divergents.

Trets definitoris del cooperativisme garriguenc
L'analisi de la genesi i I'evolució de! cooperativisl11e agrari a les Garrigues
s'ha de fer partint de I'estudi de les estructures economiques i socials del camp

16. M. GONzALEZ DE MOLlNA, LtI fimciontllidtld. .. , p, 21, apuntava, a més, la possibilitat
que les dificultats en la constrllcció de 1estat a Espanya fins ben entrat el segle XX inAlI'issin a
retardar la crisi de I'economia organica, pcrque, alcshorcs, «Si dic"tI irifluencill se comidem TlegrrtiVII, /)(1"1'1" que ,.echflZ/lr /1/ posición historiog/'(ljictl II/(Is COllllíTl, que considt'm Ir! mcitjuislllo COIIIO IfTI
filctor de "lIIediflción" mtre /ft viejtl sociedtld /'/(ml y el Esftldo y, pOI' IlfTltO, de "lIIodemiJ(,rrcióTI "",
17. S, GARRIDO, Almtlll'y obSl/'llil', Las vrrcilac1oTlt'S de 111 polltim estlltrrl sobl'e coopemtivis/llo
eTl /os inicios del siglo XX, «Noticiario de Historia Agraria", núm. 7 (1994), p. 142.
18. .Les cooperatives han estat Il.'s insticucions crucials per tal d'cfectuar la transició d'unes
relacions de producció molt propl.'rl.'s cncara a Il.'s rendcs cn trcball, a un sistema de propictaris dc
petitcs cxplotacions agrlcoles f.1miliars inscridcs cn un procés on Il.'s rclacions de proaucció corren
paral'lcles als lIas;os de parenrill i el temps que formen part del modus de prodllcció capitalista»
(NAROTZKY, El C07ll'ell de l'olivml ... , p. 27).
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d'aquesta comarca. Les Garrigul.'s s'han caractc'ritzat tradicionalmcnt per una
agricultl\l"a extensiva de seca i són pare integl'ant, avui en dia, d'una de k·s arces
més deprimides del Principat. Al segll.' XIX, l.'n canvi, gracies a l'especialitzaci6
olivarera iniciada a les darrc·rc..'s de'cades del s('gle XVIII, les expectativcs dc' futur
eren bones; matisadcs, amb tot, per la situació marginal respecte a les grans
obres hidrauliques que mantingué la zona molt lIuny del punt de mim de la
burgesia agraria catalana. El procés de concentració de la propietat fou protagonitzat majorit1triament, doncs, per una oligarqu ia local sense vincles importants
amb altres indrets de major dinamisme econ~)Jllic.19
Estruccuralment, les Garrigues de mitjan segle XIX presentaven un grau de
concentració de la propiecat ti1rs:a elevat (el 0,9% deis propietaris de \'arca estudiada, (lue eren t('rratinents amb més de 100 hectar('es, controlaven el 25,5% d('
la superfície amillarada) que augmenta ininterrompudament tlns a la decada dc'
1940, encara que resta ral('ntit en la sC'va ültima fase. El punt d'intl('xió en
aquesta tendencia ascendent es troba, en concret, als dos darrers dec('nnis dd
Vuit-cents, quan la incidencia de la crisi tlnisecular p('rmet diferenciar una nova
etapa perfectament delimitada. Filant més prim, d'acord amb ds resultats
obtinguts, podem parlar de I\'xistencia de quatre períodes ben delimitats: dues
fases expansives, separades per la crisi fInisecular, i una darrera on es posa de
manif('st la fallida ddlnitiva dd nou procés de creixement. La primera, al tercer
quart del segle XIX, era c1arament d'expansió agrfcola tal com rdlectia el crcixcment demogratlc constant, I'abundancia d'animals de trehall en totes les cat('gorics dc propietaris i l' espccialització olivarera. La incide'ncia de la crisi es féu
notar en tots ds aspectes i encara que se supera, cn un primcr momcnt, mitjan<;ant l'aprofundimenc dc la vcssant olivarera (permetia explotar almaxim la
fors:a de treball familiar mcntre, en el cas deis grans terratinents, la motivació
passava per aprotltar c1s baixos salaris), ben aviat se n'evidenciaren e1s límits.
Es tractava d'una estrategia incompatible amb la introducció d'innovacions
tecniques estalviadores de ma d'obra, que féu fallida, a partir de la tercera decada del segle xx, en confluir diversos factors. Cal esmentar, en primer \loc, que
entre 1927-1931 es produí un pum d'intlexió en la cotització de I'oli que
suposa un retrocés accentuat al primer quinquenni deis anys trenta probaolement relacionat amb la reconversió pe! consum alimentici de I'oli andall¡s, d
major pes assolit per l'area olivarera dd centre-sud peninsular, la recuperació
productiva deis pa'isos afeccacs per la Primera Guerra Mundial i la creixent
impordlllcia d'altres tipus d'oli. 20 Manca afegir-hi, en segon teClne, l'efccte de
faccors conjunturals com la sequera (especialment intensa a mitjan deis anys
vint), causa directa de perdues continuades de producció i element que comporta importants perdues demografiques a la comarca -basicament jornalers i
petits propiecaris-21 fins més enlla del 1960. Tot aixo porta a una disminució
19. V. BRETÓN i J. J. MATEU. f.Il//lcIJa por "1 tierrll C1I Lleidtl d/ll'tlllte el prilller[rrl1l'l/lislllo:
(mayo de IIpro.\·illlllció11 " trllvés del tlTullisis de 1m tlcttlS de cOllcilidfÍólI. dins VII Ctl1lgreso {le
HistorÍlI Jlgl'lll'Ía .... p. 186.
20. Cf J. F. ZAMURANA. Crisis y 1II0demiztlciúlI f1el olivar esptlfíol. 1870-1930 (Madrid.
Ministerio dc Agricultura. 1987).
21. Al context dc les Garri¡;ucs es considera petit propietari el '1ue disposa demcnys de 10
hcctarees. La distinci6 cntrc mitjans i grans terratinents se sicua alllmlt de les SO hcctarecs. Vegeu
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de I'o~rrta de fOI"<;:a de treb:lll i, en conse~li~e.ncia, a I'increment deis s.alaris.tIUe es
traduI, al seu tol'l1, ('Jl la perdua lil· rendlhdltat de les grans explntaclOns, Ja tlue,
a ml-s, d policonreu i la dispersil'l dl' les parcd.les (encara tlue tendia a garantir,
en un context de Sl'd't, un mínim de producci{) anual) cnntrihu"iren a impedir
quelcom que ja de per si era difícil d'aconseguir i tlue actualment encara no s'ha
assolit plenament: la mecanització efectiva de les tasques de recol·lecci6 de I'oliva que exigia una gran quantitat de ma d'obra.
Per tal (I'adaptar-se a la nova situació dd mercat olier, tant després de la crisi
finisecular (qua n ds olis de greixos vegetals dl'splac¡:aren el d'oliva deis mercats
no alimentaris) com, sobretot, a partir deis anys vint (quan s'incrementa la
competencia ('ntre els olis destinats al consum huma), fou c1au la millora de la
qualitat de I'oli i I'accés als mitjans de transformació i comercialització d'aquest
producte. El quid de la qiiesti6, pero, és tlue es necessitava disposar del mitja de
producci6 (lkgeixi's mol! olíer) que pcrmetés la seva e1aboració. Sois els grans
tel'1'atinents es podien pcrmetre aquesta gran despesa inicial, que es veia incrementada per la necessitat de disposar de recursos en metal·Jic per tal de treure
partit de les oscil·lacions dd preu de I'oli alllarg de I'any. Els fabricants aconscguien captar el valor atrgit generat en la transformaci6 de les oJives (que compraven als pagesos) en oli (que venien al mercat). Sera al voltant d'aquesta pec¡:a
on giraran les estnuegies dels diferents grups socials.
En aquesta Jínia, la crisi finisecular atrcta aquests grans terratinents-fabricants en distingir-Ios intel'llament. Mcntre la majoria no aconseguÍ de modernitzar les seves instal·lacions, una petita mi noria, a pril)cipis de segle, que acaba
el procés gradual de substituci6 deis molins de fusta per altres de premses
hidrauliques, continua monopolitzant part de la comercialització de les olives
produ'ides pels petits possc"idors locals i, fins i tot, ampliaren el seu abast molt
més enlla del terme municipal gracies a les millores en les infrastructures i e1s
mitjans de transporto Una alua porcilS de la producció municipal (i també bona
part dc la deis cereals i de les ametlles) era adquirida pels traginers locals dedicats a I'anomenat "port i report" que consistia a portar-la a vendre, amb "carros
de torn" estimts per animals, a fabricants i majoristes de Lleida, de Reus o de
Borges Blanques 1, de tornada, aprofitar el viatge per dur queviures que s'encarregaven de vendre a les seves botigues.
Simultaniament, e1s petits i mitjans propietaris crearen un gran nombre
de cooperatives olcícoles de casuÍstiques molt ditrrenciades que els permetien
obtenir una major remuneracilS del seu treball en quedar-se amb el valor afegit
de la transformació de les olives en 01i. 22 El cooperativisme agrari ha d'ésser con-

c1s criteris seguits per a esmblir alluesm delimimció a J. J. MATEU. Tam i trebllO 11 les Gtlrrigl/es.
El prods (Jí-spet"ÍlIlitztlció olivlf/·ml. 1850-1950. Historill (1'111/ ji-IIClfs? (Ucida. Pag~s Editors. 1996).
ps. 36-37. Les pcrJues de població a la comarca foren tan importants que a partir deis anys trenm el nivell demoglMlc ja era inferior al maxim assolit abans de la crisi finisecular i el 1940 davalla
fins i tot per sota del de 1857.
22. En paraules de S. NAROTZKY.I-ftoc/¡tllll ley.... p. 217: les coopemtives -[... ] permitiero1/ el
Ilcceso 11 l/mis /IIO(J05 de pro(JIIt"t"Í,;1/ imprest"Índibles ptlmlll tnl1lsfo/"lllllción en prodllcto cO/llL-rcitlliZllble del Cffltivtl. ypor tanttl el tlcceStl tlllI/eI"Cf((Jtljl/lrptlrte d,-Ios lIIedilf1l/1s propidflr¡os [... ] tlfítlfJimdo
ti II1 propit'wld de 11/ tierm el tlcceso ti los I/mJios de Il"IIn.ifilJ"l/l(lció1/ del prodllcto cOlllercilf/i;¿¡fble».
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siderat en aquest context COIll el principallllitja dl'les explotacions f;lI11iliars per
a intentar garantir la seva contilHl"itat. Aqucstcs cstratl'gies akntirc'n la cl"l'ixcnt
davallaJa uc I'activitat cconfllllica Ol' la zona, encara que, en ddinitiva, no l'n
pogueren evitar la gradual uhicació dins J'al\() llue actuallllelH es coneix COIll la
«Catalunya pobra», Només ¡'('poca de I'autarquia suposa un moment daurat per
als gran s terratinents que uisposaven d'un molí olier que e1s permcté compensar,
amb escreix, e1s incrcmcnts salarials dd perÍodl', SoIs fou, amb tot, un breu parentesi temporal dins del procés més generic de crisi en que es trobaven immerses el
conjunt de les explotacions garriguenques de seca que ('S féu especialment evident
a partir dds anys seixanta alllh la desaparició dd mercat negre,23
Un primer nivell aproximatiu a la importancia assolida per les cooperatives
agrÍColes al primer ter~ del segle XX ens és proporcionat per les estadístiques otlcials, Es tracta, amb tot, d'una visió molt distorsionada de la realitat,24 En primer 1I0c, perquc tlns al 1933 no es donaven de baixa les entitats que es dissolien
o que COllservavell Ulla existencia purament formal. 1 més greu encara: el fet que
mol tes no arribaven a legalitzar-se o ho feien al cap d'anys d'haver-se constitu'it
fa que la panoramica sigui poc esperan~adora,
Si féssim cas d'aquestes estadístiques, no seria fins a I'interval del 1916 al
1920 quan es produiria l'eclosi6 cooperativista a les Garrigues agronomiques
(dl' les trenta-lluatre entitats consignades el 1923, vint-i-sis es crearien a efcctes
sindicals en aquest període), El segon UN ddinitori t:uia esment que aquestes
entitats es distribuirien for~a 11Omogcniam('nt pel territori, Segons l('s dades del
1933, hi hauria més sindicats, amb gairebé tres mil associats,25que municipis
(vint-i-cinc i divuit, respectiv<lment),
23. U na an1llisi dctallada ll'a'lllcsta cvolució es pot trobar a J. J. MATEU, Terl'll i 11',",,,,/1... i F.
SALES, T/'flT/Sforllltlc10m tlgniries ti les Gtlrrigm's (1860-1936), "Rl:ccl'llues", n(II11. 29 (J 995), ps.
87-108. Només cal esmentar qUl' dur.ant la príml:ra nll'itat dd seglc xx I'oli produ'it a les coopcrarives de Ics Garriglles continua I:ssent venut majoritariament a I'cngros. La raó dc fons es troba
en el fet llue les principals xarxes de distribució dd producte restaren en mans deis grans olivarers
andalusos i deis italians.
24. Vegeu A. MAYAYO, El eoo¡lL'l'IItivislllt' tlgl'llri: 1111 lIIovilllet/t dUttl, dins C. MIR (eJ.),
Aetituds pol/tÍfI'It'S i {olttrtll stlcitll t,l" Ctlltllunya de 1" Res/tlun/ció (1875-1923) (L1eida, Virgili &
Pagcs-Estudi General de L1eida-Instirut d'Estudis llerdencs, 1989), p. 216 i S. GARRIDO, Ale1ltar
y o.bst/'llir... , ps. 133 i \45. En el nostre cas, a més, es vcu agrcujat pel fet llue s'ha perdur el
Registre d'Associacions del Govern Civil dc L1eida.
25. Restaria, en conseqiicncia, molt lIuny de I'evolució seguida a indrets com la Seg:lrra, on
es polaritza a I'entorn dc dos grans sindicats d'acord amb J. BARRULL, Les eOlllt1l'ljues (J" Llcidt'
duraTJt la SCgOT/(f. Rep,lblim (1930-1936) (Barcelona, L'Aven~, 1986), ps. 157 i ss. Les xifres
esmentadcs ens ha estat possiblc d'daborar-Ies a partir d'una cOpia que aquest autor ens facilita de
la Dirección General d'Agricultura (DCA), Mt'lI/oria esttltllstim de 1m mtit""des tlgrlcolt/S y p(CllaI'ins (TI la abril de 1923 (Madrid, Ministerio de Fomento, 1923) i Ce11So estad/slieo de SiTlflieiltos
AgrlcolflS y COlJl1l71irlildes de Ltlbmdores (Madrid, Ministerio de AgricultLIra, 1934). Les dades
sobre coopcratives de que disposem rcferídes a 1981 [Caixa ll'Estalvis de Catalunya, Di,.,xlori dt'
eoopemtÍlm tlgnlries tle Call1lullytl (Barcelona 1981)] t:lmbé posarien de manifcst aquesta manca
de polarització. Deixant de banda una entitat avícola i una dc fructícola, hi consten 32 cooperarives en 30 municipis amb un total d'uns 6.500 socis i, a més, el maxim de socis queaglurina una
d'allul:stl's cntitats és de 540, mentl'l' 'Iue el 1933 el rccord cstava establcrt en 420 socis. Es pot
apuntar, a manera ,k rl:for~, llue si blo l' 1933 hi havia cinc municipis lluC tenien un parl'lI de sindicats i Vilosdl, fins i tot, arribaría :l tcnir-ne tres, durant d rcgim franquista es temlr l\Ue cada
poble en ringués un i només un. L'excepció en a'luest cas era k·s Borges Blanques, que en tenia
tres tot i 'lue el darrer havia estat creat el 1980.
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Cal reconcixer que una aproxil11ació l11erament quantitativa o descriptiva, en
aquest cas, serveix
bm poco f:s per aix() que en e! proper apartat ens proposem d'aprofunJir en el seguiment detallat J'algunes J'alluestes entitats, analisi
que ens permetra de posar l'n enueJit la tesi dd tarda esclat cooperativista vers
la segona Jecada d'aquest segle. A mena de preal11bul, dues raons gencriques
que permete11 entendre que molts sindicats 110 t(,ssin reconeguts com a tals tIns
més enlla de! 1915, avan¡¡:ades per S. Garrido: 26 la no tramitació deJs expedients
rebuts entre el 1910 i el 1914 i les rC'striccions imposades al principal incentiu
perquc les associacions s'acollissin a la lid -els privilegis tIscals-, que no
s'anul·laren tIns als anys 1914-1915.

al'

El coopertttivisme cum a estrtttegia adapttltÍlJa al primer terf del segle XX
En els estudis globals sobre I'associacionisme agrari s'insisteix a considerar la

Llei de Sindicats de 1906 COI11 el punt de partida del cooperativisnie. Aixo no
dcixa d'ésser cert, pero alhora també encobreix part de la realitat. Cal tenir present, en aquest sentit, que si bé en alguns indrets impulsa la creació d'entitats
cooperatives, en altres només sanciona practiques ja ('xistentsYAquestes darreres, logicament, no tenien l'estatus de «sindicat», pero sota denominacions molt
diverses constint'ien veritables associacions agraries cooperatives, que en molts
ca~~s sorgiren en la dccada deis noranta per fer cara, des d'un bon principi, a la
CClSI.

L'analisi qualitativa poble per poble de l'evolució seguida per les diferents.
entitats que es constitu'iren en una zona tan extensa com les Garrigues agronomiques desbordaria, de molt, l'objectiu Je! nostre treball. Hem cregut convenient, en aquest sentit, procedir a delimitar-ne una mostra representativa que
ens serveixi de laboratori social sobre el qual enfocar el nostre microscopi analític. Així, el nostre treball empíric se centra basical11el1t en dos d'aquests municipis: L1ardecalls i MaialsY Es u'acta, és ciar, d'una analisi microhistorica que,
al11b l'afegit deis problemes que presenten les fonts disponibles, obliga a ésser
molt cauts en les conclusions. De tota manera, és en aquesta escala espacial on,
a partir d'un estudi detallat i sistematic, es poden copsar tendcncies i mecanismes que des d'una alu'a perspectiva més generica podrien passar desapercebuts.
El nostre estor¡¡:, en altres termes, únicament tinJra sentit si, a més de proporcionar-nos pautes per a comprendre quc té d'especítIc I'evolució dels municipis
escoIlits, també ens permet de copsar I'estreta vinculació que e!s uneix amb e!
que s'esdevé fora d'alluest espai tan limitat.
26. S. GARRIDO. Alt'lIttll'Y obstl'l/il'...• ps. 137-138.
27. A. MAYAYO. El cotJfJt'l'lilj¡,iwlt, f1grrtl'i .... p. 222.
28. Tots dos municipis són contigus. resten situats a poc menys de 40 quilomerres al sud de
la ciutat de L1cida i encara que administrativament formen pan del Segrill compartcixen amb les
Garrigues c1s conreus. t'n especiall·olivera. i ('estructural problema de la manca d·aigua. Vegeu
Gl'fl1l Gt'ogrtljifl CO/llfll'CilI de Cfltflhmyfl (Barcelona 1983). vol. 10. ps. 174-178. Els seu s termes
municipals. a més. representen 1'11.7% de la superficie total de la comarca analitzada i. segons les
dades oficials de la campanya oliera de 1960-1961. ocupaven el segon i tercer lIoc (comarcal i
provincial) per volum productiu darrere Borges B1an:}ues (1.149 tones d·oli). Xifres que deixen
ben ciar tant la seva representatitivitat com el procés d especialitz,'lció olivarera experimentat.
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La primera associació de la qual tenim notícia a L1ardecans és la Sockdad La
Uni6n, constinfida el 1876 per sis socis tIue eren propietaris mitjans, articulada
a I'entorn d'un molí olier amb una premsa. La més important, pero, tilU I'anomenada Sociedad La Aceitera, formalitzada davant el notari I'any 1891 i con eguda popularment com a «Molí de Ferro» per la seva moderna premsa hidraulica. Pare de la importancia Ii és donada pcl fet que no fi:HI I\'mica que es crea aleshores, en plena crisi finisecular, en aquclles contrades. Així, el 1893 cinquanta
ve'ins de Torrebesses s'associaren per crear la denominada Sociedad Aceitera de
Torrebesses. 29 En tots dos casos es tractava d'estrategies endegades per alguns
propietads. A partir del contrast dels estatuts d'ambdues associacions es posa de
manifest, pero, I'existencia de diferencies significatives. El punt c1au, amb tot,
fa referencia a la capacitat de decisi6. Mentre que a Torrebesses respon a la f6rmula de votaci6 per socis (un soci, un vot) a L1ardecans, en canvi, cada soci té
tants vots com accions posseeixi. 30Les conclusions que se'n poden deduir són
dues: constatar que la resposta a la crisi finisecular a les Garrigues, com en altres
comarques fonamentall11ent vitícoles, no es féu esperar gaire i, per alu'a banda,
que les tiSrmules associatives per a fer-hi cara foren molt diverses.
Un cop feta aquesta contextualització, ens proposelll d'aprofundir en I'analisi comparativa de les principals associacions que es crearen a L1ardecans:
l'esmentada Sociedad Aceitera de 1891 i el Sindicato Aceitero de 1920. 31
L'exposici6 s'articuladl. al voltant de dues grans qiiestions. En la primera intentarem esbrinar si es pot constatar I'existencia de lIigallls entre totes dues agrupacions per, seguidament, cercar si ens proporcionen pautes que ens permetin
copsar les estrategies economico-socials que les impulsaren.
Es tracta, jurídicament, de dues entitats diferenciades, pero, com veurem, hi
ha indicis que desmentcixen aquesta aparen<¡:a. Cal fer esment, en primer terme,
que la majoria dels socis de la Societat l' any 1919 decidiren liquidar aquesta
organitzaci6 i vendre ellllolí a una nova agrupaci6 que aleshores es forjava. Ens
estem refednt, és clar, a l' esmentat Sindicato Els vincles, pero, van encara molt
més lluny, tal com es despren de l'analisi deis seus respectius socis. És il·lustra-

29. Aquell matcix any els ve'ins de la Granadella, reunits en el Molí de la Vil a, aconseguiren
comprar una premsa d'oli. El funcionament devia ésser similar al de l'equivalent de L1ardecans
que, d'acord amb testimonis orals, treballa fins a la segona decada del segle XX aixafanc els sacs
d'olives que cada casa necessitava per afer «I'oli pcl gasto". Les refcrencies han estat obtingudes a
partir del manual del notari Tomas Palmes, de Seras, de 1893 (Arxiu Historic Provincial de
L1eida, secció proeocols, n(lmero 1.184). Cal esmentar que el nostre objectiu no era en cap cas
procedir a una analisi exhaustiva d'a'luest fenomcn, ja 'lue bona part de la documentaci6 notarial
de la decada deis noranca encara resta inaccessible per a la recerca.
30. Una segona diferencia es pot constatar sobre la obligaeorictat o no de moldrc-hi la totalitat de les olivé'S 'lue cada soci produ'ia i que corré'spondria, ré'spectivament, a Torrebesses i
L1ardecans.
31. Les constitucions d'ambducs es formalitzaren davant dos' notaris ,le Seros -Tomas
Palmcs el 19 de descmbre ,le 1891 i Josep Salvia el dia 22 de febrer de 1920- i la seva consulta
ens ha estat permesa per gencilesa de l'Arxiu ,Id Col' h:gi Notarial de L1ei,la. A mena de preambul
es pot esmentar 'lUC la primera é'ra una societat anonima constitu'ida pé'r 16 socis (¡UC tenicn, en
total, 50 accions, La segona, en canvi, tenia I\'status de sindicat agrícola i constava de 25 socis
cadascun deis quals en tenia un deol, excepte dos socis que en compartien un.
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tiu, en aquest sentit, poder afirmar que deis setze socis fundadors de la primera
entitat en retrobem, com a mínim, tretz(' en la segona. J2
'1'ots ds socis, a més, pertanyien a cases illitjanes i riques,33 C ircumstancia que
se'ns revda com una ('strat('gia c1aral1l('nt J('f(,llsiva adoptada per explotacions
que, per si soles, eren incapaces J'assumir una despesa tan elevada, pero que,
alhora, no es plantejaven d('ixar que altres propietaris més modestos se'n
poguessin beneficiar. Hi ha, en aquest sentit, diversos aspectes presents en els
estatuts que permeten donar suport a aquesta hipotesi. PeI que fa a la possibilitat de l'ingrés de nous socis, a la Societat es preveia que sois es pogués realitzar
per herencia o compra-venda de les accions existents, tot i que es compensava,
parcialment, en permetre l'opció d'autoritzar que alguns no-socis hi poguessin
moldre part de les seves olives. Al Sindicat, en canvi, s'estipula que la porta per
a l'ingrés de nous socis restava oberta (previ acord de dues terceres parts del
total de socis), mentre que, en correspondencia, les persones alienes al molí no
podien moldre-hi. 31 El punt c1au, amb tot, el constitueix el comú recel de les
dues entimts vers les fórmules cooperatives de presa de decisions, que tradui'ren
en dos mecanismes legals diferenciats. Així, a la Societat, encara que la junta
administrativa eral'encarregada de vendre I'oli i la pinyola, aixo no suposava
que e1s propietaris més grans inclosos dins e1s molins renunciessin al control de
la seva producció. Precisament succei'a tot el contrari, ja que les votacions es
fcien, com deiem, per nombre d'accions i la possessió de més ter res anava lIigada a un major volum d'aquestes. Que la presa de decisions, al Sindicat, partís de
la premissa que cada soci tenia un vot i que la junta administrativa era escollida
per sorteig podria induir-nos a pensar que, finalment, el sentiment cooperatiu i
. democratitzador havia prevalgut. Res més Iluny de la realitat. El 'luid de la qi.iestió és que la venda de I'oli cadascú la feia pel seu compte i flSC. 35 Es tracta,
doncs, del triomf deis recels vers l'igualitarisme democratic que porta a buidar
la junta directiva d'una de les s('ves principals facultats, amb la qual cosa, com

32. Diem com a mínim, perquc soIs ens conSlaven e!s noms i e1s cognoms deis socis i, en un
inrerval de crenra anys, s'han produ"it relleus generacionals a les cases. Aquests rretze socis esmenranrs s6n, doncs, e1s que hem pogut establir sense cap mena de dubte prenenr com a unitar d'analisi la casa.
33. Algunes d'aquesres dareeres havien disposat de molins parriculars de biga abans de la crisi finisecular, que quedaren desf.'\ssats en el procés de substituci6 pels hidraulics.
34. Els drets per a Illoldre també eren diferents a les dues associacions. Meiltre que a la
Socierar s'estipulava que una acci6 Jonava drer a moldre 25 peus orares d'olives per rorn, al
Sindicar es deia que cada soci podia moldre un 1ll3xim de quarre peus per rorn. D aixo es por
deduir una millora (la reducció (le! telllps abans que les olives es portin a moldre) que devia repercutir en la qualirar de I'oli.
35. És jJ'lustrariu, en aquesr senrir, que, en definir-se e1s objectius (arr. 1), no s'esmemava
per a res la venda en comú. Talllpoc no es preveia tracrar amb altres fruits que no fossin olives.
Fins i tor c.'\dascun deis socis es feia moldre les olives per separat (art. 5) i I'oli obtingur el diposiraya en el seu cup particular de! moHo Un bon exemple de com e! conrrol de la fabricaci6 i la
comercialitzaci6 de "oli repercutcix en aconseguir preus més favorables el consrirueix e! cas d'un
mirja propierari que perranyia al Sindicar. A I'octubre de 1936 Ii incautaren I'oli produ'¡r a la
campanya 1935-1936 i, d'acord amb e!s seus propis apunrs, si se I'hagués pogut vendre aleshord
hauri a obringut uns guanys de 2.174 pesseres (un 21,5%) més que si hagués anar venenr les olives
uns quanrs mesos abans duranr el període de recol·lecci6.
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assenyalava un informanr que n'havia estat soci, «no era un veritable sindicat,
sinlS u na agrupacilS».
.. , prece·d(·nt es pot suscitar
. 1" Interrogant·d
' f'oren
. de l' exposlclO
e qUllls
A partir·
e1s motius pels quals es dissolgué la Societat de L1ardecans si el seu substitut
continuava responent a una mateixa estrategia corporativa. A mena d'hipotesi,
creiem que obe'ia a dues raons fonamentals: hi havia, en principi, I'opció de
consolidar-se eixamplant, mínimament, el nombre de bendlciaris. Ho palesa
que al 1920 hi entraren, entre altres, un gran propictari que 110 disposava de
molí i tres que anys enrere n'havien tingut de fusta. La segona raó, en canvi,
seria una mena de legitimació de I'anterior. Faria refert'l1cia, en concret, a la
voluntat d'acollir-sc formalment a la lIei de Sindicats de 1906, segurament per
tal de gaudir deis privilcgis t1kals que aquesta atorgava i que, a partir de 1915,
realment aplicava.
Diferent havia estat l'evolucilS seguida al veí municipi de Maials. La distinció a que al·ludia el nostre informant es pot copsar molt més bé si comparem
totes dues associacions amb el Sindicato Agrícola Fomento Mayalense fundat el
1917. A partir de la consulta deis seus estatuts hom s'adona immediatament de
I'existencia de dues grans diferencies. La primera és que en aquest darrer organisme es reflecteix un macroprojecte socio-economic36 dins elllualla vcssant de
I'elaboració i la comercialització de I'oli esta poc desenvolupada. Una segona
pista ens la proporciona el seu lema: «Uno por otro y todos por todos y por cada
uno», que es tradueix en tres grans concrecions: tot el qui fos de Maials o que
Donés finques del terme hi podia ingressar com a soci (i efectivament molta
;ent ho féu), cadascun d'aquests tenia un vot i la comercialització de I'oli es feia
conjuntament, de tal manera que podien exercir una major pressió sobre els
compradors.
La mateixa acta de constitució masera I'entusiasme que suscita el projecte
presentat pel principal impulsor i mestrc nacional, Eliseu Sales, als 25 membres
fundadors (mitjans i grans propietaris) i que rapidament es féu extensiu a altres.
Cal valorar, en aquest sentit, I'evolució del nombre de socis: 75 al cap de set
mesas, un centenar el 1921 i 135 I'any 1934, així com el fet que hi entraren
nambrosos petits propietaris. 37
36, Es pl'Oposava tirar cndava.ir les scgiielHs seccions: caixa popular d'csralvis i présrccs,
mutus, asseguranccs contra incenllis i pedregadcs, cultura, esbarjo i cdició d'un periodic,
Cf. SINDICATO AGRfCOLA FOMENTO MAYAI.ENSE, Estatlltos (it'l SÍ/uiicilftl Agrlw/a "Ftllllmttl
Milya/e/lSe» (Lleida, Impr. Min'>, 1917), :miele sise dd caplwl primer.
37.
F. SALES, Mtlitl!s. Histo/'iil de 11' vi", i dt'l seu Iml/e. VOIIIIII 2. Del segk XVIII a kl glle/'I'fl civil (1750-1938) (L1cida, AjulHamelH de Maials, 1994), ps. 140-147. Aquest mateix autor
difercnciava <¡uatl'l; fases en l'evolucié> del sindicat fins a la guel'l'a civil: de fOl'mació (1917-1922),
dc predomilll deis estrats més pobres i enfrontat amb l'Ajuntament (1923-1930), de crispació
política i confusió (1931-1934) i, finalment, d'una calma que el conflicce armat estl'Onca. A títol
hipotetic volcm esmcntar que els nous estatuts de 1933 [SINDICAT AGRfCOL FOMENT MAIALENC,
Esttlt/lls del Si1/diCtlI Ag/'lcuL .. FulI/ml Mtlilllt'1/c» de Mllillls (Llcida, Impr. Miró, 1934») devien
tcnir alguna cosa a veure amb la fi del període dl' crispació. Les principals diferencies amb els precedents fcien referencia a suprimir les diverses categories de socis (fulllladors, honoraris, snlidaris,
numeraris i adoptius), a obligar-los a dur al Sindicat totes les olivcs produ'idl?s per la seva explotació familiar i, sobretot, a crear una Comissió que inspeccionés la comptabilitat del Sindicat i a
exigir la presentació de candidarures per a la Junta Directora abans de procellir a les votacions.
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Esmemavem, abans, llue als estatuts la vessam econ~lInica estava poc desen~
volupada. SoIs es fcia rdcrcncia, en concret, a la previsi6 de vendre en comll tot
tipus de fruits (art. 49) i d'arrl'ndar un molí olier mentre no ('n disposessin d'un
de propi (arc. 182). MentlT que el 1917 lInicament es dedicaren a la compra~
venda d'adobs (e! primer acord adoptat fou e! de comprar 13 tones de superfos~
lat al 18% a la companyia eros), la campanya 19] 8~1919 foula primera en que
acordaren fer una venda en comll, mitjans:ant subhasta pública, de les olives que
cadascun deis socis considerés adient aportar~hi (bases aprovades en assemblea
general el 29 de desembre de 1918). L'any següent aconseguiren, finalmenr,
comprar un molí i a partir d'aleshores es concentraren en l'e1aboració i la venda
d'oli. Per tal de regular~ho redactaren, així mateix, unes bases on ja s'aprova que
cada soci estava obligat a aporrar tota la se va prod ucció d' olives i, de cara a vet~
llar pc:r la qualitat del producte, estipularen sancions per a qui no la subminis~
trés neta o abans de vuit dies després de collida.
O'acord amb les seves pr()pies estimacions, I'ingrés de nous socis responia a
la circumstancia que hom s'adonava de I'avantatge economic que represC'ntava.
Assoliren sobrepreus d'entrc 1,5 i 1,73 pessetcs per quartera d'olives respecte als
no socis (de J'ordre de! 7,14(% i de! 9,65%) a les temporades compreses entre
1920~1921 i 1921~1922, respecrivament, amb el matís que és «muchu más de

apreciar porque en ambas laburnmus con falta de fondos de reserva parn atender las
perentorias necesidades de la mayurla de socios y la mayor parte de las ventas las
efectuamos obligados por la necesitlad».38
Aquesta citació iJ.lustra, tanmateix, la presencia de nombrosos socis d'un
nivell economic molt modcst (Iue neccssitaven cobrar rapidament el preu pagat
per les seves collites i que per si soIs mai no haguessin pogut accedir a I'elabora~
ció d'oli. Es pogueren benefIciar deis avantatges <¡ue el cooperativisme compor~
tava gracies a la voluntat interclassista d'integrar tothom que partía d'un pres:'
suposit decididament democratic i solidari. A<¡uest darrer mobiJ es feia presenr
en diversos aspectes. El finans:amenr es basava en e! fet que cada soci conrribu'ia
en funció de la seva riquesa: paganr un 2 o 3%, segons períodes, del valor Iíquid
de les finques rúseiques declarades i entregant una part proporcional de les oli~
ves aportades al Sindicat. Cada soci, a més, era responsable solidari de les obli~
gacions conrretes per J'entieat amb eoes e1s seus béns en proporció al capital amb
que estigués c1assificat (are. 20).
L'aspecte democratic, que erosionava la maeeixa arrel del fenomen caciquil,
és visible en el fee que cadascun deis socis (exccpte e1s numeraris i els adopeius)
tenia veu i vot, la presa de decisions ('Stava estipulada mitjans:ant el vot secret
38. «El Propulsor Mayalcnsc. Boletín Oficial del Sindicato Agrícola "Fomento Mayalensc"
dc Mayals (Lérida).>. any 5, núm. 7 (l~x~ 1922), p. 1. 1 afegicn no entcndre que alguns no socis
critiqucssin el Sindicar, "pues si Istc 1/0 ('.\·istiC/'lI, 1/0 /J/lbicnl7l obtenido de los filbricfl1ltes y cOlI/isio~
Tlndos, los precios 'lite obtuviero1l de SIlS I/CdtI/1IfIS, precisflllu'Tlte por !tI filiftl de //Icrcndo de IIIS //Ii/es de
cunrtems el,lbomdfls erI !tI {tibrim de bte». Els primcrs anys, pero, amb la intenció d'anar liquidant
els credits reburs, el Sindicat retingllé pan (leI valor dc I'oli: el 20% e11920~1921 i el 10% el
1922~1923.Aqllesta darrcra campanya el sobrepreu brut fou de 3,41 pessetes i un copaplicada la
rctenció esmentada (1,92 pessctes) encara gaudiren d'un sobrepreu net per qllartera <1 olives de
1,49 pessetes (<<El Propulsor Mayalense. Boletín Oficial del Sindicato Agrícola "Fomento
Mayalense" de Mayals (Lérida)>>, any 6, núm. 8, 19-VIII~ 1923, p. 1).
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'(arto 29) i caJa any es renovava la meirar de laJuma Dirc·criva. La m<lreixa
publicació de la comptabilirat dd Sindicat al sc'u peri~)dic, pe'r alu'a banda, cal
valor<lr~la com un imporranr recurs propagandísric, ja llue rl'presentava una
decidida aposta per la transparencia.
El peri()(lic ens informa, Hnalment, d'altres aspectes signitlcatius de I'activi~
tar econcltllica i social dd Sindicat entre 192()~ 1922. En primer lIoc, les imposi~
cions a la Caixa d'Esralvis r('ber('n, a partir ell' 1922, d 5<){, d'interés anual i la
Seccil'l de Socors Mutlls paga a 11 socis més d'un cent('nar de dietes d'una i dues
pess('tes, a més de socórn::r tr('s pobr('s. La Sl'va acció pll blica d(' cara als maia~
lencs, en segon l1oc, s'orienta V('rs la introducci() de llli110res culturals en el con~
reu de I'olivera que perllletessin d'incr('mentar la qualitat de I'oli prodlt"it. Cal
destacar en aquest sentit l'organització de diverses conf('rcncies per enginyers
agronoms deIs Serveis Tecnics de la Mancolllunitat, del qui fou director de
I'Estació Olivarera de Tortosa (Isidoro Aguiló) i de Josep Maria Rendé d'Acció
Social Agraria. Aquest afany divulgatiu encaixava fors;a bé amb l'opinió d'!.
Aguiló, segons el qua!, nOlllés Illitjans;anr el fOlllent de l'associacionisme i la cre~
ació de camps experimentats es podria introduir el conreu racional de I'olivera
com a base per a poder garantir el futur del sector. 39 L'entitat, en darrer tenne,
féu un 110able esfors; per projectar~se Illés enlla dellllunicipi quan l'any 1923
s'adherí a I'IACSI i, I'any segi.ient, s'integra dins la Federación de Sindicatos
Oleícolas de España. 40
Anant més en11a d'enfocaments merament descriptius, es pot constatar que
l'associacionisme responia a realitats econolllico~socials molt diverses i, en con~
seqi.icncia, adopta orientacions molt heterogcniesYTot i així s'han elaborat

39. I. AGUIL.Ó, LI/ p"rltt /'llcilllllll riel olÍ/lO. NlltllS rI,· /l/Ilgl/rizl/ciólI (Torrosa, Impr. Sanchís y
Rovira, 1924), pS. 4 i 46-47.
40. També participa activamcnt, iguall1uc el Sindicat dc la Granadella, al VII COT/gresll
[lIIL'l'IIt/ciIIlUd rI,· Oldmlturt/. Ceh-bl't/(Io L'1I Se/lilll/ bl/jo el Augl/Sto Pt/t/'/11IITto rle S. M. el Rey DIIII
Aljim,w XIII. 5 ti 19 rI,· rlicielllbre rle 1921 (Matlrid, Succsorcs de Rivadcncyra, 1926), ps. 154 i
388 i féu nombl'Oscs gcstions pCrl¡UC les autoritats provincials milloresin les infrasrructures viaríes. La mort prcmatura d'Eliseu Sales, d 1918, permet explicar parcialment que algunes seccions
(assegurances i csbarjo) no al'l'ibessin a concretar-se.
41. Fins i tot en un radi de pocs l1uilometres tenim algunes rcferencies de dues coo~eratives
que scmblen respondre a un model intel'llledi ('ntre els dos descrits. Sense disposar, cap d aquests,
d'un macroprojecte economic, social i polltic equiparable al tic Maials, comparteixen amb aquest
una clara voluntat interclassista i una sensibil.itat vers e1s petits propietaris. A Almatret
[COOPERATIVA DE PRODUCCiÓN DE ACEITE DE OLIVA DE ALMATRET, CoopemtiVtl rle producció1I
rle aceite rle oliva rle Allllatn't. R"gIJIIl/mto (L1eida, Impr. Mariana, 1920)] s'imposa la practica
d'elltregar algulls diners a comptc, abans de la Iiquidacló, deis fruits entregats i es catalogaren les
olives i c1s seus preus dc tal manera que es compensava el fet que ."I/Y socios 'lue presmtt/1/ torios sm
ji'IItOS tI los primeros rilas rle ¡ilbdcl/ciólI y otros [basicament els l1ue tenen poca terra, que comencen
la campanya anant a collir'pels "rícs"] '1ue ""111 pri1lcipio ti L, recolecció1I Cl/{lTIrlo se estti ultilllt/1/do la

cml/plTfia y C01ll0 reS1lltarltl U1l pe/juicio t:rIorllle pam estos tI/timos f1I bmcficio rle los prilllcrlls. rle 110
haber pl'cvisto tal circll1Istt11lcitl. "ste /l/otivo. por si Sil lo justifiCiI. 1/Iustro ReglallleTIto rle Itl
Coopemti/ltl rle ProrlllccióTI». El Sindicat dc la Gmnadella, per la seva banda. permetia la possibilitat tI'efectuar préstecs als socis basant-se en la collita entregada i es regia p'er un lema que ens sona
for~a conegut: ,UT/O pl1/'tt otro y todos partl torios y pI/m Ctlrla 1/1/0,» S'ha extret de SINDICAl'
AGRfCOL I CAIXA RURAL DE SANT ANTONI AIJAT DE GRANADELIA. Estatutos fJel "Si1lfIicl/t Agrlco/
i Cai.\'a Rul'tll de SI/1I A1It01li Ab({/" rle GmT/tlrlelltl (L1eida, Impr, Miró, 1925).
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tipologics que perll1eten estahlir c1assitlcacions Jins l'all1pli ventall cOl11prl:s
entre les cooperatives Je «POIHl'S», basades en d vot per socis i all1b una gran
preocupaci,'1 social, i les de «rics», caracteritzaclcs per un sufragi ccnsatari, a raó
de la rillut'sa personal, i Illcnys preocupadt's per proporcionar serveis socials als
seus lllembresY
El modd cooperatiu que s'imposa a L1ardecans respúnJria tor~a bé a la via
reformista, és a dir, de propietaris rics amb un caracter marcadament defensiu i
corporativista malgrat el preccdent d'una socil'tat de consull1 al seglexlx. L'lInica institució agraria que assaja un modd mixt d'aparen~a interclassista tou el
Sindicat Agrícola i Caixa Rural d'Estalvis i Préstecs, també dedicat a la compravenda d'adobs i lIavors. Crear el 1905 per la majoria deis principals propietaris
de Llardccans, funciona durant tor el primer ter~ del segle xx i aglutina una
bona part del pobleY La tramoia pseudodemocratica (cada soci té veu i vot) es
posava en evidencia, no obstant aixo, a I'hora de procedir a votar, ja que «el
número de votos que podrá emitir cada socio será proporcional al capital aportado a
la Asociación ya razón de un voto por cada doscientas cincuenta pesetas» (arto 42).
Enfront d'aquesta estrategia dubtosament democratica, articulada a l'entoen
d'institucions diferenciades i lInicament amb finalitars economiques, es pot
contraposar una vessant cooperativa difícilment encasellable com és la seguida a
Maials. Caracreritzada per una sensibilitat solidaria i Jemocratica tor~a arrelada,44 arriba a la cullllinacicS all1b la creació Jd Sindicar Agrícoll'any 1917. El fer
(Iue, i~liciada p~r g~'ans propi~t:lI'is progressistes, adoptés un~ per~pect!va. realment Interclasslsta 1, també, tires endavant bona part del seu Idean social 1 cultural fa que superi el rdimnisme mixt, pero que, sobretot, tampoc no pugui
ésser titilada de via revolucionaria.
La raó 1I1tima Fer la qual s'engegaren modcls cooperatius tan heterogenis als
dos pobles no ca cercar-la en pseudoexplicacions culturalistes (al.lusions al
pretes individllalisme dc:ls hahitants de Llardecans i al «cooperativisme» deis
maialencs). Tenen la seva raó d'ésser en la situacicS preexistent i, en concret, en
estructures agrades (economiques, socials i polítiqlles) diferenciades. Així els
42. D. JULIANO. LJ/S coojJerntiuJls tle jJ/'od/lcciólI COIIIO cSll'l1legim de tl'l11/SidÓlI c1n//'ens tle 1'/'0dllclÍlJifJflfJ uilllcok, metlia. «Arxiu d'Emografia de Catalunya». n(1Il1. 6 (1988). ps. 191-206.
Aquesta distinció respon. en bona mesura. a la feta per A. MAYAYO. El coojJt:l'llliuislllt: flgm/'i ....
entre el '1ue anomcna via revolucionaria d'esquerres i via refi)rmista de dreres al cooperarivisme.
Algunes lIlicialment llc "rics». pero. tal com apunrava J. PLANAS. EIs jJ/'opietilris i I'tlSsociJlciollisl/Ie.... assajaren una orientació mixta. formalment interdassista. per tal d'intenrar diluir c1s conflictes amb c1s més desfavorits encara que. a la practica. c1s grans propietaris copaven c1s carrees
direcrius. La c1assificació més recellt es pot trobar a S. GARRIDO. El coojJemlivisl/lt sego1lS l'Esgllsiil.
EIs inicis del sindicnlisl/le clltiJIico-ngm/'Í tl ESjJnllytl. «Recerques». núm. 30 (I994). p. 82. on es
diferencien quatre grans eixos: les associacions dominades pcls grans propietaris i cambres agrfcoles. les coopetatives de caracter més reformista. el sindicalisme catolic i I'associacionisme pag~s de
tradició republicana.
43. De la documentació que genera sois s'ha conservat el Regll/llleTlto tlel Sindicilto Agrkolo y
Ctl}ll Rllm[ de Ahorros y PréSttllllOS tle LlIfI~Jecn1lS (Barcelona. Tip. Vda. Rovira. 1905).
44. Tcnim concixcment COIll a mlnilll de I'cxistcncia dl' la Germandat La Auxiliadora. creada el 1884 pcr tal de soc6rrcr m(lruament e1s socis en cas de malaria o de mort (F. SALES. Mtlitlls.
l-listt}I'ÍJI (Jt·/tlIJik ... ps. 158-159). Talllbé disposem dd reglamclH de la societat MUTUALISTA DE
MAYAI.S. St'gllro coutm In I/lItcrte t' ÍTltltilizilt'Ítíll tld gtlTltUJO (Jt' !tlbo/' Ctlbtl!lnl'. 1/I111t1/' y II51UI!.
Reglilmento (L1cida. Tip.-Lit. Sol & llenet. 1912).
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grans propirraris de Llardt'cans tenien major preemilll'np sobre la resta dtls
ve'ins en aquests ambits qut' ds seus homfll1ims dt' Maials, I;explicaci¡') l'S troba
en el fet que al terl11e d'allul'st darrer pobk hi havia un prt'domini territorial
aclaparador per pan d'un gran tl'lTatinent barcdoní llue ('S desentenia for~a dl'
la vida quotidiana del municipi i, en conseqUencia, no tradu'ia el seu pes en
I'aspectc polític, A aquest factor residencial, que devia possibilirar un cert grau
de cohesil'l cnfront d'aquest foraster, s'hi ati:gia ramblo la circumstancia que, en
un context on majoritariament es recorria a I'explotacil) directa, un nombre
important de propietaris maia.lcncs portaven en rcgim de parceria o arrendament t1nques d'aquest gran terratinent!5
Si diferents havien estat les ('strategies adoptades, les repercussions a curt i
mitja termini no ho toren menys, A Llardecans, mentre que per als propietaris
benesranrs fou un hit econc)mic, per als més desfavorits su posa I'exdusil'l de
I'e!aboració i la comercialitzaci6 dd seu propi oli llue, en conseqUencia, e1s
deixa molt desemparats davant c1s fabricants!6 A Maials, en canvi, la major
cohesió inrerdassista aconseguida bendlcia economicament un segment molt
superior de propictaris, La vessant economica, amb tot, tingué altres conseqUencies, Ajuda a entendre, si més no, la major radicalització en les confrontacions polítiques al primer poble, que esdararen amb la guerra civil. 47

El nou model cooperatit,t postbel,!ic
Deixant de banda I'aplicació del decret de Col,lectivitzacions durant la guerra del 1936-1939, que teia obligatoria la sindicació, cal apuntar que a la postguerra el context social i polític havia canviat molt. AIs odis personals sorgits o
exacerbats dut"ant el conAicte s'hi va afegir la repressió exercida pel Nou IU'gim.
En el ml'ln agrari passa per la ley de Cooperación del 1942, que ha estat conside- .
rada com a repressoraodel cooperativisme.4~ Posava de manifest I'esfor~ franquis45. Una analisi més detallada t'S pot consultar a J. J. MATEU, Te/'l'tl i tl't·baU. .. , esp. p. 50 i ss. És
(ttilla interessant proposta de V. CABALLER, tl cOlI/portalllit:Tlto ell/presarial ,lel agl'imlJol' t:Tl la dimllIIiCII de fiJl'll1l1ció1/ y dt'sI1I7'Ollo.de coopc/'iItivtls agl'fl!'ias, «Agricultura y Sociedad .. , núm. 23 (1982), ps.
193-215 que analitza .els facrors que expliquen la difen:nt propcnsió ,Icls pagesos a associar-se.
lt'J ... , calia que cls mitjans terrarinenrs esti46. Tal com constata S. NAROTZKY, Hecha
guessin disposats a assumir, en un primer momenr, 1" major parr de les des peses de constitució
com a reg.uisit previ perquc alguns perits possc'idors s'hi pogucssin integrar.
47. Es pot assenyalar, en aquest senm, que amb els fets de 1936 de Maials sois s'afusella un
individu, menrre que de L1ardecans en foren vuit i, significarivament, tres d'ells .perranyien al
Molí de Ferro. Un quart -mosscn- cra fill d'un altre socio Amb la seva acritud defensiva
s'havien guanyat el ressenrimenr deis més desemparats.
48. Les cooperarives perdien la independencia organica i, des d'un punr de vista economic,
es quedaven en ,Iesavanratge davant altres empreses capitalistes (per'lue la llei exigia I'autofinanS;:\I11enr i imposava el principi d'cxclusivitat sense cxcepcions), raons per les quals la Unió de
Pagesos ridlava la lid de «repressora», tal com ho recollia J. CONTRERAS, DI teor/fl de ((//lOdel'1lizacióf/>' y SIl cot/cepto de Clfltlf/'fl CfllI/pesit/a: Reflt'.\·io1/es crltictlS, dins E. SEVILLA-GUZMÁN (ed.),
Sobre scfíorcs y CfllI/pcSÍTIOS (Madrid, Ministerio de Agricultura, 1984), ps. 129-131. A. GAVALDA,
El coopemtivislllc agm!'; ... , p. 28, fins i tot es feia resso del fet quc «va motivar que l'Alians;a
C00p'erariva Internacional, com a organisme aglurinador del Illoviment cooperatiu mundial,
malllfcstés el seu rebuig al cooperativisme espanyol separanr-Io de I'associació internacional ...

"1

"1

91

EL COOPERATIVISME AGRARI A LES GARRIGUES

ta per destruir l'entramat associatiu del primer ters: del segle xx, que havia esdevingut, en alguns casos, una escola democratica on es qUestionava el poder de
les classes dominants i havia permes fonamentar l'ascens republica. 49 El succedani que propugnava -un cooperativisme vertical de caracterpaternalista i interclassista- reflectia la voluntat del regim de passar factura i fer prevaler, un altre
cop, els interessos dels cacics locals.
L'aplicaci6 d'aquest model, com és logic, no es féu d'una manera automatica. Allí on les disputes entorn de la propietat i la tinens:a dels mitjans de producci6 (terra, aigua o molins) havien estat més dures fou on la postguerra oferí
el marc propici per a saldar comptes pendents. La composici6 de l'estructura
socio-eco no mica de cada poble en concret en condiciona, així mateix, la posada
en practica. 50També el fet que la zona d'estudi fos eminentment olivarera hi
influí. A causa de l'extraordinaria importancia que tenia l'estraperlo de l'oli, els
grans moliners locals eren els principals interessats a no permetre que mitjans:ant el cooperativisme els camperols s'escapessin del seu monopoli. 51
Aquest darrer extrem és especialment visible en l'evoluci6 seguida a
Llardecans. Durant els primers anys quatre grans moliners (tres ja ho eren abans
de la guerra) controlaven tota la producci6 municipal, mentre que, per problemes interns, el Molí de Ferro restava tancat. Aquest organisme, formalment
existent, rebé pressions externes -estaven contínuament atemorits per l'arribada d'inspectors sobre els quals no tenien cap influencia- i internes -dos dels
grans moliners n'eren també socis-, de tal manera que ni tan sois es reconvertí
en una «Cooperativa del Campo» franquista i sois funciona, molt precariament,
un parell d'anys a la decada dels cinquanta. Dins aquest panorama, un grup
d'un centenar de petits i mitjans propietaris intentaren crear una cooperativa.
La ra6 que els impulsa -lliurar-se del monopoli dels cacics i, encara que no
s'explicités, aconseguir un mínim d'oli per canalitzar-lo vers el mercat negretopa amb nombrosos obstacles. El primer era haver mal interpretat totalment el
sentit del cooperativisme franquista. 52 El següent fragment, llarg pero mole
49. L. FERNÁNDEZ, Represión fiYlnquista y desarticulación social etI Galicia. La destrucción de
la organización societaria campesina. 1936-1942, "Historia Sociah), núm. 15 (I 993), ps. 49-65.
50. J. CONTRERAS, La teorla de «11Iodemización» ... , p. 131. Un estudi de caracter comple-
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mentari que mostra la conflictivitat quotidiana com un s{mptoma de I'impacte de la polttica agraria del primer franquisme sobre les unitats de producció domestiques garriguenques es pot trobar
a V. BRETÓN i J.J. MATEU, La lucha por tierra en Lérida...
51. Un informant de L1ardecans nat'e1 1920 ens contava graficament que en aquest perCode
e1s grans moliners-estraperlistes «t'afaitaven», ja que si volies aconseguir oli (ja fos pe! consum o
per endinsar-te en e! món de! mercat negre) per una quartera d'olives soIs te'n donaven 10 litres.
També raonava la seva oposició :11:1 creació de sindicats i cooperatives olieres dient que «aix{ cas;aven olives». Citació que serve ix per a a'lustrar I'accés diferencial per categories de posseIdors al
mercat negre posat de manifest per C. BARCIELA, Crecimiento y cambio ... , p. 264.
52. La prop:lgand:l del regim, :1mb tot, ajudava fors;a a disfressar la veritable naturalesa del
cooperativisme que propugnava. Una bona mostra és e! següent paragraf escrit pe! vicesecretari
d'Ordenació Economica de! CNS a L1eida que feia una declaració de principis sobre el tema:

w

w

~Hubo IIna oposición tremenda a
comtitución del sindicalismo agrario; en aquellas comarcas que
mds fuertemente arraigó, se inició l/na fuerte batalla de intereses, con serias oJemivas de descrédito
contra ÚJs Sindicatos, y que fueroTI dOIllÍ7Uldas victoriosamente gracias a fe y valentla de los socios
cooperadores, que despreciaron /as voces de sirena de quienes eTI defema de SIIS partiCltwres y pingiies
Tlegocios, ibml minando con /abor de zapa, el reS/lrgir del cooperativismo agrario.» La citació s'ha

w

92

JOSEI' JOAN MATEU

il.lustratiu, l'xtrl't d'un tl'xt lluC adre<;:aren d 4 de setcmhre de 1950 a la
Comisi{lIl Ejecutiva de Crédito Agrícola sol·licitant un préstec de 450.()()O pes~
setes per tal de comprar un molí olier, ho posa cruament de manifcst:

«COOPERATIVA DEL CAMPO DE LLARDECANS (LÉRIDA). Sección
Aceite. Fecha constitución Cooperati/ltl ~ 24 Enero de 1945. RESUMEN DE
ACTIVIDADES.~ Desde su constitución que viene actuando conjuntamente con la
Hermandad en el suministro de abonos y semillas, El año 1941, habiéndose llegado
al limite la explotación y abusos de los fo brican tes de aceite, que es la principal y
casi t~nica cosecha, de este término municipal, se formó la Sección de Aceite de una
manera casi provisional y de prueba, puesto que el caciquismo y usura de los fobri~
cantes ten/an en sus manos una mayorla del pueblo, arrendando una fobrica para
la Campaña 1941~48 ks refereixen al Mol í de Ferro]. Luego de ¡Jencer dificu'¡ta~
des de toda /ndole logramos demostrar al pueblo las ¡Jentajas y necesidades que ten/~
amos de tal sección, actuando de esta forma provisional, o sea en arrendamiento
durante tres años o campañas. SaltJada la época, podrlamos decir, de prueba y com~
probado el afianZllmiento y confianZll en la SeccMn, amén de las dificultades y poca
estabilidad del arrendamiento, decidimos delante las focultades y focilidades que
nos prometla el Gobierno, formar la SeccicJn en firme y con almaZllra propia, t~nica
forma de afianzar la Cooperativa y defensar nuestras cosechas que buena parte de
ellas iban directamente a los blllsillos le los fobricantes, para que luego con nuestros
propios sudores tenernos agarrotados por medio de la t-tSura.//
Els problcmes es reprodu'iren a I'hora dc comprar el molí. En dos mesos la
Junta Rectora féu vuit reunions per tractar sobre aquest tema. Es tiraren enrere
eres cops quan I'acord de compra ja estava aprovat i les gestions es feren gairebé
d'amagat: «Manifiesta seguidamente que de acuerdo con el secretario creyeron opor~

tuno aplaZllr el comunicar a la Junta dichtlS impresiones a fin de que no se entera~
ran nuestros enemigos de tales dificultades, mientras también en secreto emprend/an
negociaciones con el Sr. X por mediación de su encargado en esta al objeto de com~
prar una finca.// 53
Fills i eoe einguerell contil1lt"itae quan ja feia un parell d'anys que fabricavell
oH, com ho mostra que en l' Assemblea General de 29 de novembre de 1953 el
presidene manifesea que «debido a las campañas,e intentos de quebrantar la

Cooperativa por parte de ciertos elementos seria muy saludable el tener en los
Estatutos algún articulo que impidiera la infiltración de dichos elementos en el seno
de nuestra organiZllción además de alguno para guardarnos de los que ya estám/ per,
seguidamene, corregir de manera preventiva els estatuts de 1945.54
extret de J. M. SARRATE, Historia del Sirldicalislllo ag/'(/rio en IJI provincia de LéridJz (L1eida, Artes
Gráficas I1erda-P.Guimet, 1945), p. 15,
53. Acta de la Junta Rectora JellO -lv-1950.
.
54. Les modificacions més significatives foren tres. A l'article 5, on es dda que tothom dedic.'\t a l'agricultura hi podia ingressar com a soci, posaren l'afegit "y que 110 poselln o ejerZl11J IIctiviJ¡¡des t/1ullogllS a IIIS ,le IJI COII¡Jt'mliVII». L'article 10 incorporllun punt lIue feia referencia a un nou
deure deis socis: no criticar c1s actes de la Junta Rectora i c1s administratius sensc abans haver-ho
comunicat al Consejo de Vigilancia. rinalment, l'articlc 15, relatiu a les baixes, afegí que si
aquesta era per expulsió tot i perdre ds drets a la cooperativa, l'ex-soci hauria d'acomplir tots cls
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Malgrat tot, la cooperativa s'ana consolidallt progressivament, de tal manera
que el 1961 ja com ptava amb poc més de I ()O socis i havia eixamplat considerablement el nombre de les seccions: adobs (1952), credit (1954), consum (1958)
i, t1nalment, entre 1962-19()3 vendes i compres. La integraci(), a títol particular, dels socis del Molí de Ferro, amb tot, tou tardana (fins el 1960 soIs n'hi
havien ingressat vuit). Devia estar condicionada, segurament, pels nombrosos
conflictes d'interessos que ('sclataren en aquest procés de formació.
L'arrel d'aquests contlictes es trob'lva en el fet que, tins als nous estatuts de
1953,551'ingrés a la Secció d'oli es feia mitjanc;ant el pagament de cinc pessetes
per cada olivcr posse'it i tal com esmentava la Junta Rectora: «Las 11otaciones en

reuniones y flJamblerlS generrzles serrín por O!ill(}S o sea que los socios l/Marrín por el
nt~mero que de el/os tengan» (5 de maig de 1950), amb la qual cosa els terratí-

nents podien Illonopolitzar e1s carrecs directius i la presa de decisions. 56 La justitlcació d'aquesta practica, encara verbalitzada recentment, no era altra que els
veritables socis no eren les persones sinó els olivers. Entre altres es poden
esmentar, també, el gran enrenou que originaren l'ad(luisició d'un molí triturador de pinsos l'any 1959 sense disposar dd permís previ de l'Assemblea General
(acaba amb agressions) o la compra d'un forn de pa per a la secció de consum
que restava obert a tothom, en fos soci o no. 57
A Maials, en canvi, les coses rutilaren d'una manera molt diferent.
Immediatament després de la guerra, el 1939, es reuní la darrera junta directiva
que ho havia estat abans de I'esclat del contlicte. Fou substituIda al cap d'un
mes per una comissió nomenada per la Jefatura Provincial de la CNS de L1eida i
aquella campanya c1lllolí funciona norlllalll1ellt. Econtl/nicament, pero, I'experiencia no fou positiva, ja que e1s socis no hi dugueren tota la collita i, en asselllblea, acordaren lIogar-lo per la temporada 1940-1941 a un vd de Lleida. A partir de la campanya seglient, t1nalment, i de manera ininterrompuda, ja tornaren
a treballar pe! seu compte.
L'any 1945 adaptaren tacitamenc els estatllts a la nova Ilei de 1942 i otlcial-

compromisos encara no caducats amb I\,ntitat. Aquest desig de deslliurar-se deis llue treballaven
o estavcn lIigats als grans moliners per deutes es dugué a la practica mitjans:ant l'expulsitS d'alguns
imlivillus 'IUl' no entrcgavcn les seVl'S olives a la P.tbrica. Un d'alluests ho raona cxpllcit(\ment en
dir llue «Imit'lu/o jimo/'t'J que IIgmr/t'ar 11 cit'l'lo jil/JriClf1lle se crrió oMiglffio 11 Ilt'¡/JI/'se/m tI tl/ .. (Acta de
19-vl-1955 de laJunta R~ctora).
55. Que forcn publicats amb llos anys de retard: C.OOPERATlVA DEL CAMPO DE LLARDECANS,
CtltJpmltiVtf rld CllllfpO r/e Lkmiwms. Bllltutos (IJcida, Imp. Jové, 1955).
56. El nou canvi és visible en el fet que mentre abans de 1955 els acords es prenien amb un
laconic «po/' 1I1/1mill/irlllrl.. a partir d'alluest moment, a I'hora de rl'novar els carrecs. es passa a utilitzar el sistema de vot secrct i a consignar el nombre de vdts que cada candidat obté. Cal ser prudcnts, de tota manera, a I'hora de valorar els nomenaments per votació. ja que el rcgim s'encarregaya de supervisar cls antecedents polrtics deis candidats al:ians de confirmar-los en cls carrecs i.
per tant, hi havia individus que a la practica no eren elegibles.
57. En aquest darrer cas les pugnes es canalirzaren amb els al tres dos pastissers que hi havia al
poble. S'inicia una lIuita de preus 'tue acaba com el rosari de I'aurora. Mencre que els no socis
encara es recorden del b~nefici «gracles a la cooperativa menjil el pa barat tothonl", I'entitat hagué
de desistir-ne finalment (luan una nit algll entra a I'nlifici i dcstrossa completament I'economat.
Les phdues que hagué d'afrontar la cooperativa per tot I'afer foren així matcix quantioses.
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11H:-nt passar('n a denominar~se Coop('rativa del Campo Fomento
Mayalense,5sAlluesra reconvl'rsil'l implica la rcnt.'tllcia al macroprnjecte econ(',~
mic, social i cultural precl'dl'lH i passarell a celltrar~s(' exclusivamellt en l,l
terrl'ny econ(lIl1ic, A més de l'activitat cnm a mnlí nIkI', aviat reemprengueren d
compromís amb la «modernització» agrícola i, en aquesta línia, en una data tan
primerenca com 1948 compraren un tractor -reempla<;at pcr un de m~s nou el
1960- que c1s socis podien lIogar i el 1959 crearen una cooperativa de consum
i una Caixa d'Estalvis,
El funcionament normal de la cooperativa, malgrat tot, sembla tenir algunes
ombres, Almenys així es dc'dueix d'alguns indicis de llue disposem. 59 Hi ha tres
fets, en concret, que ens fan sospitar I'existcncia de debats i tensions internes
bé de debats tensions internes. Com a mínim el 1948 guanyaren les votacions
per cobrir les vacants deixades per la Junta Rectora els candidats que no havien
estat proposats per aquesta. Entre 1949 i 1952 la gran majoria de les assemblees
no es podien celebrar perquc no hi havia qucHum i, tlnalment, e1s anys 1955 i
1956 les divcrgencies pcrsonals dins la Junta eren tan fortes que per a evitar la
paralisi de la Cooperativa hi hagué d'intervenir el jefe de la Unión Territorial de
C:0operativas per tal d'aprovar~n(' el cessament i la convocatclria de noves e1ec~
clOns.
Aquests enfrontamems intcfIls, amb tot, no impediren que ben aviat la coo~
perativa inclogués gairebé la totalitat deis propieraris de Maials. És significatiu
en aquest sentit que, d'acord amb les dades oficials de la campanya oliera de
1960~1961, la cooperativa de Maials produís el 97,7% del total d'oli elaborat
en aquel11l1unicipi (1.103 tones), mentre que a Llardecans la proporció era
molt inferior (el 56,34°!t) d'un total de 940 tones) i rdlectia, doncs, I'cxit limitat
del moviment cooperatiu en alluest darrer poble, així com la gran importancia
que encara hi tcnien c1s molilll'rs particuhus. 6U
El motiu llue ens permetra explicar alluestes xifres tan dispars [;1 esment de la
dinamica assolida abans de I'esclat de la guerra. A Llardecans molts propiecaris
no es pogueren integrar en cap cooperativa. Aixo en facilita I'explotació pels
l11oliners, de tal manera que aqucsts assoliren un desenvolupament espectacular
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58. COOPERATIVA DEL CAMPO FOl\lENTO MAYALENSE DE MAYALS, ESflTtlltos de IJI cllOpaoti/li¡
del Cflll/pO FOil/mIo Moya/eme de Maya/s (Lleida, Libr. Casas, 1945),
59. Cal advertir l1ue en a'lul'sta cooperativa no se'ns pcrmeté la consulta de les actes daborades per la Junta Rectora durant d període franquista i la informaci,) l1ue es pot espigolar a les
.
assemblees sovint és molt fragment:uia.
60. Aixo permet explicar, en un altl'e ordrl' de coses, un parell de fets si es vol anecdotics,
pero que diuen molt sobre a,\ucll context nacional-catc)lic i sobre les diferencies entre tots dos
pobles. A Maials, I'any 1962, 'alcalde féu una ptoposta a la Coopl'rativa que fcia esmcnt de contribuir amb 0,02 pcssetes per quilogram d'olives produ'it durant quatre o cinc anys per tal de
comprar un solar on edificar el nou Ajuntament. El fet 'Iue cls socis s'avinguessin a acceprar-ho
mosera, aixl mateix, (Iue poques cases hi devia haver al poble l1ue no en fossin membres. A
Llardecans, vers el 1954, en una reuni,) on eren presents el mossen, I'alcalde, els moliners privats
i el president de la cooperativa s'acord1t 'Iue cada sac d'olives molt al poble contribuiria amb una
pesseta per tal de construir un monument als caigurs. Els socis, pero, rebutjaren aquest compromIs basant-se en el fet que la major pan del volum d'olives que agafaven cls moliners no estava
declarat i, en conseqüt-ncia, contribuirien molt poc en proporció a la cooperativa, on gairebé tota
la producció era legal. Deixant de banda la mateixa naturalesa de l'obra que es proposava i l1ue
també fou objccte de polc'mica, rdlt'cteix així matcix 'Iue d nombre de no socis era molt elevat.
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en termes econclIllics i socials l\Ul' d context de la postguerra potenciamitjane;:ant
e1mercat negre, La creació, des dd no res, d'una cooperativa (/ue intentava allibera1'-se del control deIs moliners particulars fou tardana. Si li afegim les fortes
pressions rebudes i els vicis originals -lid tj'alllluista dd 1942 i gran polarització
social exacerbada arran del conflictc armat així com la remora del Molí de
Ferro- es pot comene;:ar a entendre el perque de I'~xit relatiu de la cooperativa.
L'evolució seguida a Maials, per altea banda, era molt diferent. L'exit economic i social aconseguit amb el sindicat agrícola que permeté aglutinar sectors
molt heterogenis ditlculta l'expansió deis grans moliners. Rapidamel1t, el 1939,
reprengueren aquesta tradició i, en conseqUencia, impediren un creixement
espectacular deis moliners particulars, que haurien fet prevaler els seus interessos mitjane;:ant el control de I'dabo\'ació i la comercialització de I'oli. La traducció practica d'allul'st fet era perfectament visible e1s anys 1960-1961, on es
posav,l de manifest \'(.'xit sense pal·liatius de la via assajada que, a diferencia de
L1ardecans, també e1s devia tlor m(os suportable la J'ecessió econ(1Il1ica dd primer
franq uisme.
A mena de recapitulaciá creiem haver aportat indicis sutlcients per tal de
poder concloure que l'e1aboració d'una monogratla sobre el període franquista
sense aprofundir la tilse precedent no té cap sentir. Com a maxim podria donar
lloc a males interpretacions. Un exemple d'aquestes faria esment a la lenta
incorporació de propietaris a la cooperativa de L1ardecans, que es podría intentar explicar mitjane;:ant el pr('tes paradigma de I'individualisme pages que J.
Conrrcras 61 s'encarrega de rl,batre. D'acord amb aquest, seria impossibk~ explicar, així mateix, per que a Maials ('Is pagesos eren no indÍlJ idu alistes. Sobre
aquest extrem cal apuntar, finalment, que ens permet comene;:ar a qUestionar la
tesi segons la qual el rcgim franquista sempre aconseguí fer taula rasa del movilllenr cooperatiu del primer tere;: de segle. El marge de maniobra a I'hora d'aplical' una mateiX\l legislació és susceptible d' ampliar-se en funció de l' estructura
social on pretén incidir.

Conclusions
Les pagines precedents han intentat posar de manifest que el cooperativisme
ha d'ésser considerat COIll una estrategia adaptativa per part deis pagesos. Com a
tal és inexplicable sense conl.'ixer I'evolució de l'estructum agraria en que es gesta i desenvolupa. Alluesta, pe l'<'1 , no en determina I'orienració, que pot venir
condicionada per tilctors molt diversos i, a més a més, el fenomen no t:S unidireccional. ChiC o el ti'acas d'aqlll'sta estrategia a I'hora de complir la seva funció
-permetre recuperar la viabilitat de les explotacions huniliars en epoques de
crÍsi- és clau per a explicar, si més no parcialment, algunes de les transfimnacions estructurals esdevingudes. Així, doncs, la proliferaci6 de cooperatives a les
Garrigues, que anava estretamenr vinculada a l'accenruació de la seva especialització olivarera, permett: de superar la crisi tlnisecular, p('rcI, a I1arg termini, fou
insutlcient per a evitar la gradualmarginalització de la comarca.
61.
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I
1I l', amo1. tot, una gran I1l·tcrogl'll('ttat
.. J" opclOns cooperattvtst('S
..
(etecta)
dins una matl'ixa comarca, llue tinclra consl'llü('ncies econ(lmiqu('s, social s i
polítiques molt div('rs('s a curt, mitja i lIarg t('rmini. No ('ra la nostra int('ncil)
('sgotar-nl' l'analisi, p('rf) sí qu(' pre't('nÍl'm oferir línies int('rpre'tativ('s lJUl' ajuJl'ssin a ('ntendre ds tcnlllllens esdevingurs en un sentit molt ampli. L'actitud
dds mitjans i grans terratinellts a l'hora d(' plalltl'jar-Sl' el modd de sindicat llue
prl'tenen tirar l'ndavant té molt a dir sobrl' alluest particular. Pe'r aqu('st motiu
bem centrat la nostra reCl'rca a \' ('ntorn de qüestions chut com els prop~)sits pels
quals se'n justiHca la crl'ació, la presa de decisions o la sensibilitat manifestada
vers els probll'l11es inicials '1Ul' implica engl'gar una cooperativa pels petits propietaris.
El seguiment exhaustiu de les «tradicions» associatives en dos municipis
garriguencs ens ha permes posar en entl'edit la tesi del tarda esclat cooperativista en aquestes contrades. També ha servit per a esbossar un ampli ventall de vies
que va més enlla de dicotomies dualitzants i que coexistien sota una mateixa
denominació legal. Cal apuntar, en aqul'st sentit, que tot i ésser molt important
l' estudi de la legislació, aq uesta per si sola no explica res. En cas contrari no tindria sentit analitzar-ne l'impacte desigual en funció de quines són les diferents
estl'llctures agraries on pretén incidir i des d'una biblioteca es podrien deduir les
conseqücncies qUl' tindria cada lIei sobr(' el sector agrario Manca apuntar, Hnalment, que creiem havl'!' donat indicis suficil'l1ts pl'r tal de rl'ahrmar la tesi
segons la (Iual l'individualisll1e pages és una conseqücncia d'algunes practiques
poc cooperativistes i no pas la causa que pl'rml'tria explicar el migrat nombre de
socis de mol tes cooperativl's.
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