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PRESENTACIÓ

Teniu a les mans el segon treball al voltant de l’agricultura i la sobira-
nia alimentària a Catalunya. El primer, Arran de terra, estudi realitzat 
per Entrepobles i l’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política, 
pretenia avaluar el sistema alimentari català segons criteris de sobirania 
alimentària. 

En aquesta publicació hem cercat un altre enfocament per mostrar una 
mirada des de dins sobre l’evolució de l’agricultura catalana a partir de 
les percepcions de persones amb una llarga trajectòria a la pagesia i al 
món rural. Així, aportem també un cert «bany de realitat», que serveix 
com a complement necessari per analitzar d’una manera més acurada 
allò que, des del moviment per a la sobirania alimentària, tractem de 
transformar. 

I quina és la visió actual que tenim sobre l’agricultura a casa nostra?

L’agricultura i la ramaderia catalanes s’han basat tradicionalment en les 
explotacions familiars i en el cooperativisme. Ambdues han anat histò-
ricament de la mà i han permès, al llarg dels anys, un desenvolupament 
sostingut i una producció adaptada a les necessitats alimentàries i cultu-
rals de Catalunya. La variabilitat climàtica i edafològica de les diferents 
zones de Catalunya també ha permès una gran varietat de cultius que 
han conformat una alimentació de reconeguda qualitat, la dieta medi-
terrània, que ha estat qualificada com a Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat. 

Darrerament, la imposició de la globalització en el món agrícola ha de-
bilitat enormement aquesta estructura. D’una banda, la distància entre 
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les persones productores i les consumidores ha augmentat extraordinà-
riament i, de l’altra, la pèrdua dels mercats locals a favor de les empreses 
intermediàries, de les grans superfícies i de la indústria agroalimentària 
ha fet perdre la capacitat d’incidir en els preus, cosa que ha provocat una 
constant crisi en el sector. El comerç a grans distàncies s’està imposant i 
està donant la capacitat de la gestió del mercat a pocs actors, que acaben 
influint sobre el que s’ha de produir i consumir. Això també afecta la 
gestió de les cooperatives, que obligades a fortes inversions per renovar 
infraestructures que s’han d’adaptar a les noves legislacions, molts cops 
han de comercialitzar els productes sense preu fixat, i liquidar als pro-
ductors segons la venda del producte. 

En la situació actual, les polítiques públiques impulsen l’augment de 
la productivitat i la competitivitat davant un món globalitzat, basat en 
l’agroindústria per a l’exportació, on els aliments formen part de les ma-
tèries amb les quals s’especula. Aquestes polítiques segueixen l’estratègia 
del monocultiu, l’augment de la grandària de les finques, la innovació 
tecnològica, el valor afegit, la construcció de grans infraestructures... 
Aquesta estratègia ha dut a Catalunya a ser una de les regions més 
importants d’Europa en indústria agroalimentària, ramaderia intensiva 
i alguns monocultius de fruiters. 

En aquest context, la pagesia s’ha convertit en empresa agrària depen-
dent dels preus dels inputs, de les subvencions, amb poca autonomia 
sobre les seves produccions, amb poc marge de beneficis, amb deutes 
i amb l’oferta de salaris més baixos del mercat. Malgrat això, cal dir 
també que s’han iniciat estratègies que busquen diversificar l’activitat 
agrària i donar valor afegit als seus productes, mitjançant produccions 
diferenciades de la convencional, com la producció integrada i la pro-
ducció ecològica.

La Unió Europea, en les seves polítiques de seguretat alimentària, ha 
disminuït a menys de la meitat les substàncies de síntesi química per a 
la lluita contra plagues per motius toxicològics. La pagesia ha vist com 
certes eines eren eliminades en un model productiu que l’ha lligada a 
uns quants inputs, majoritàriament originaris del petroli i en mans de 
poques empreses, que per aquest motiu ha patit un fort augment del 
seu preu.
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Una de les alternatives possibles més importants és l’agricultura ecolò-
gica, on no s’utilitzen inputs de síntesi química, i que dóna valor afegit 
als productes, ja que les persones consumidores estan disposades a in-
vertir en una alimentació més saludable. L’administració dóna suport a 
aquesta alternativa, que és un primer pas cap a la agrogeologia, base de 
la sobirania alimentària, on les produccions pretenen ser ecològicament 
sostenibles, socialment justes i culturalment adequades. Aquest tipus de 
producció ha augmentat considerablement en els darrers anys, però enca-
ra representa un petit percentatge de la producció agrícola total. De tota 
manera, l’agricultura ecològica segueix sovint el patró de l’agricultura 
convencional quant a la industrialització agrícola per a l’exportació. 

La crisi en el sector rural ha provocat, en part, la immigració interna. 
El despoblament de moltes comarques, especialment del jovent, té la 
conseqüència immediata de l’envelliment de la població que es dedica 
a l’activitat agrícola. El pes social de la pagesia ha disminuït respecte de 
la societat en general ja que actualment representa menys del 2% de la 
població activa catalana. La unitat familiar ja no és la base essencial de la 
producció, sinó que se subcontracten serveis, i gran part de la població 
activa que treballa al sector agrari és major de 50 anys. En un sector on 
l’evolució del sistema productiu ha estat constant i ràpida, l’adaptació 
i la formació de la gent gran ha estat un problema. A més, el jovent ha 
perdut l’interès per la feina de pagès i s’ha produït una important caiguda 
de matriculacions en estudis agroforestals.

El despoblament del món rural també és un dels factors de l’abando-
nament de terres i, com a conseqüència, ha augmentat la mida de les 
explotacions. Encara que la majoria de les terres són de propietat, el 
preu s’ha duplicat en l’última dècada amb la conseqüent dificultat per a 
la incorporació de nous pagesos i pageses. 

En el món de la pagesia, l’home ha estat tractat com el responsable 
de l’explotació en dedicació exclusiva i la dona ha restat en un paper 
subsidiari. Elles han conciliat el camp amb la família, sense que la seva 
feina com a responsables de la unitat familiar s’hagi vist valorada pel seu 
entorn ni per la societat en general. Moltes dones no perceben un salari 
ni estan donades d’alta a la Seguretat Social i realitzen feines temporals 
en economia submergida. La dona és invisible en els quadres directius, 
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espais de negociació i presa de decisions, com ho demostra la seva baixa 
representació en sindicats i cooperatives.

Actualment s’observa un canvi de tendència en el paper de la dona, 
perquè comencen a participar en la presa de decisions en projectes eco-
nòmics, socials i polítics del món rural, sobretot en el desenvolupament 
d’alternatives a l’agricultura convencional. També és un fet destacable la 
seva incorporació a les tasques tècniques, com en les empreses d’assesso-
rament, agrupacions de defensa vegetal, elaboració de projectes, etc. 

En el model actual on es veu immers el món de la pagesia, la ramaderia 
intensiva és una de les joies de l’agroindústria catalana. La intensificació 
en granges integrades ha representat en molts casos formar part d’una 
cadena productiva on és molt difícil prendre decisions pròpies, amb la 
consegüent pèrdua d’independència. La pesca també ha sofert aquesta 
intensificació, amb el suport de polítiques europees que han fet disminuir 
la flota dedicada a la pesca tradicional i han augmentat la mida de les 
embarcacions industrials. La conseqüència ha estat la pèrdua de milers 
de llocs de treball i l’esgotament dels recursos marins.

L’entorn també ha sofert canvis. El paisatge rural, amb una gran bio-
diversitat abans, ara és dominat per monocultius. Les xarxes locals de 
distribució d’aliments s’han transformat en grans cadenes de distribució, 
la fertilitat del sòl ha minvat pel seu ús intensiu, els aqüífers s’han con-
taminat a causa de l’ús d’agroquímics i fertilitzants, etc.

Malgrat aquest panorama, hi ha moltes iniciatives que s’estan treballant 
en el territori per donar alternatives viables. Avui veiem un augment de 
diferents formes d’associacionisme, ja sigui de cooperatives de produc-
ció com de consum que estan directament en contacte aproximant els 
interessos dels dos grups, com de xarxes socials on la informació de la 
producció i comercialització és més transparent i puntual.

S’està treballant pels mercats locals de proximitat partint de la producció 
local de temporada, cosa que facilita tornar a valorar les varietats autòc-
tones. Aquesta agricultura de proximitat es fa prop de pobles i ciutats; la 
pagesia recupera el control del comerç en relació directa amb les persones 
i els col·lectius que consumeixen la seva producció.
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Entrepobles ha participat i ha aportat les seves capacitats en algunes 
d’aquestes iniciatives. Des d’una actitud constructiva, busquem promou-
re alternatives econòmiques i socials viables, crear espais de reflexió i 
d’acció i cooperar a través de la relació directa amb organitzacions locals. 
Una de les àrees temàtiques mitjançant la qual articulem la nostra coo-
peració solidària és el suport a la sostenibilitat de comunitats camperoles 
i la sobirania alimentària. En aquest sentit, són nombrosos els projectes 
en els quals Entrepobles ha cooperat durant anys tant a Llatinoamèrica 
com a casa nostra. 
 
L’objectiu del treball que teniu a les mans, Pràctiques i estratègies de la 
pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur, intenta obtenir i va-
lorar l’opinió d’un seguit de persones dedicades a la producció agrícola 
i ramadera, que han volgut expressar la seva veu i la seva experiència, 
a través d’unes entrevistes preparades per Montserrat Soronellas (de  
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona) i Gemma Casal Fité (de la 
Universitat de Lleida), les dues amb una extensa experiència respecte al 
món agrari i rural.

L’objectiu, doncs, és conèixer l’opinió de l’àmbit de la producció, de 
com han viscut els canvis dels darrers anys i les perspectives de futur 
que avui visualitzen.





1. INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi persegueix l’objectiu de conèixer quines són les respostes 
que el món pagès català dóna als reptes plantejats pels condicionants de 
la globalització. Les estadístiques agràries mostren que, després d’un 
segle de pèrdua constant d’actius agraris, en la darrera dècada s’ha tor-
nat a reduir el nombre d’explotacions agroramaderes a Catalunya. La 
major part han tancat les seves portes després que les persones titulars 
arribessin a l’edat de jubilació i no trobessin relleu generacional per a 
continuar l’activitat. Les que han continuat, han optat per diferents alter-
natives: sobredimensionar la seva explotació, intensificar més les seves 
produccions, canviar les orientacions productives, emprendre el camí de 
la transformació i la comercialització. 

El nostre punt de partida és la consideració que el món rural es troba 
en una situació de canvi permanent a causa de l’impacte dels proces-
sos de globalització econòmica, social, política i cultural. És en aquest 
context que alguns i algunes productores elaboren estratègies per tal 
de mantenir l’activitat agrària i teixir alternatives de futur per al sector. 
La necessitat del manteniment de l’agricultura com a principal activitat 
que gestiona el territori i els diferents ecosistemes, s’uneix a una certa 
demanda social, amb reivindicacions i plantejaments, com el de la sobi-
rania alimentària, nascuts en els moviments socials d’altres continents 
i altres contextos polítics però lligats pel mateix fil conductor de la glo-
balització. Així doncs, en les comunitats rurals d’occident, i en aquest 
cas concret a Catalunya, apareixen pràctiques agràries, reivindicacions, 
accions i reflexions que plantegen la recuperació del control sobre les 
pròpies produccions, la reorientació de la comercialització cap als mer-
cats locals o nacionals i el retorn a una agricultura més natural, ja sigui 
l’anomenada integrada o ecològica. En definitiva, el que pretén mostrar 
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aquest estudi és la visió pagesa de dues cares de la mateixa moneda: per 
una banda quins són els efectes de la globalització sobre la reproducció 
de les explotacions agràries a Catalunya i, per altra banda, conèixer 
les propostes locals, plantejades pel propi món pagès, per aconseguir 
mantenir-se en l’activitat agrària i, potser, recuperar el control sobre la 
producció dels aliments. 

1.1. La deriva de les comunitats rurals i de la producció 
agrària a Catalunya i Europa

A Catalunya, com a tota Europa, el procés d’industrialització agrària 
iniciat a finals del segle XIX, ha portat a concentrar la major part de 
la població a les àrees metropolitanes. La intensificació productiva i la 
tecnificació de les explotacions agràries europees, acompanyat i incenti-
vat des de la Política Agrària Comunitària de la UE, no ha aconseguit 
frenar la pèrdua de població de les zones rurals i la pèrdua d’actius 
agraris, especialment entre les petites explotacions agràries. Les zones 
rurals europees s’han desagraritzat (Bonnamour, 2001; Chevalier, 2001) 
amb el vistiplau de la Unió Europea que, a principis del segle xxi va 
deixar de subvencionar en exclusiva la productivitat agrària, per po-
tenciar, també, polítiques de sostenibilitat mediambientals, de diversi-
ficació econòmica i de desenvolupament rural. L’objectiu d’aquestes 
polítiques ruralitzants era fixar població en l’ampli i molt extens territori 
rural europeu, una condició indispensable per poder garantir la gestió 
d’aquesta part del territori en el context d’una societat que es defineix 
substancialment com a urbana. D’aquesta manera, les comunitats rurals 
deixen de ser només agràries i estretament vinculades al sector primari, 
per convertir-se en proveïdores de serveis: turisme, oci, salut i benestar, 
cultura, qualitat ambiental i de vida, biodiversitat, seguretat alimentària, 
gestió territorial (Boscacci, 1999; Gómez, 2001; Blay i Roquer, 2002; 
Barrachina, Guirado i Tulla, 2009; Foro IESA, 2009). La pagesia, quan 
n’hi ha, deixa de ser percebuda per la societat i, també, per l’adminis-
tració, com a productora d’aliments i com a proveïdora alimentària de 
les poblacions locals, atès que la major part de les produccions agràries 
del país, altament especialitzades, abasteixen mercats estrangers, mentre 
els aliments que consumim s’importen d’altres països (Etxetzarreta i 
Viladomiu, 1997).
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Algunes zones rurals segueixen tenint en l’agricultura (intensiva i indus-
trialitzada) la principal activitat econòmica. D’altres, amb el recolzament 
de la PAC, han valoritzat les produccions locals mitjançant processos 
d’agrotransformació artesana duent a terme accions de patrimonialit-
zació de l’arquitectura, els paisatges, la natura, els successos històrics 
o les tradicions i la cultura locals. Tanmateix, la política de suport a 
les zones rurals i a l’agricultura s’ha endevinat insuficient per resoldre 
la reproducció dels pobles, en especial, d’aquells que no tenen la pos-
sibilitat de posar en valor cap producte. Aquí hi tenim precisament les 
anomenades zones agrícoles deprimides que mantenen una agricultura 
més tradicional, sovint amb policonreus associats a l’autoconsum i ges-
tionats per població agrària envellida (Soronellas, Bodoque y Torrens, 
2011). Precisament a les zones més deprimides és on més es conserva la 
manera de fer local que ens recorden els processos de gestió agrària més 
tradicionals i vinculats al model, avui molt superat, de la pagesia com a 
productora d’aliments per a les poblacions pròximes. El model d’agri-
cultura industrialitzada que tendeix al monoconreu ha triomfat, però el 
cost del seu triomf ha estat la pèrdua de la major part dels actius agraris; 
l’allunyament entre qui produeix i qui consumeix els aliments; el desar-
relament de la pagesia respecte al seu paper de proveïdora alimentària; 
i, finalment, la desconnexió social i econòmica entre ciutat i camp.

En la revisió del procés de transformació de les comunitats rurals i del 
sector agrari, també hem de tenir en compte els processos migratoris 
actuals que han portat molta població estrangera a les zones rurals i 
s’ha aconseguit invertir, encara que de manera lleu, la tendència a la 
despoblació (Esparcia, 2002; García Sanz, 2003; García Coll y Sánchez, 
2005; Roquer y Blay, 2008; Soronellas y otros, 2011). És una dada molt 
positiva, però per fixar població es necessiten alternatives econòmiques 
reals i assumibles que han de ser liderades per persones emprenedores 
locals, una capacitat de lideratge que no tenen moltes petites comunitats 
que han vist desaparèixer les generacions de joves que han cursat els 
seus estudis, han fugit del sector agrari i han buscat les seves oportunitats 
laborals fora dels pobles (Mancilla, Viladomiu i Guallarte; Soronellas i 
altres, 2011).

En relació amb la terciarització de l’activitat econòmica de les zones rurals, 
resulta molt interessant l’especialització en el turisme rural que ha motivat 
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dinàmiques de sorgiment d’activacions turístiques dedicades al consum 
intern, que tenen com a eix principal dels seu discurs, les cultures locals i el 
seu patrimoni (Santana i Prats, 2005; Sierra i Pereiro, 2005). El patrimoni 
cultural i natural de les zones rurals, allò que s’ha denominat: «producció 
de localitat» (Appadurai, 1995), s’ha convertit en una peça clau de la 
revitalització econòmica i social i de les estratègies de desenvolupament 
local (Andreu, 2007 y 2011; Frigolé y Roigé, 2006). Són dinàmiques de 
«relocalització», processos de reelaboració de les identitats amb què les 
poblacions locals contraresten les forces globals. Aquestes dinàmiques, en 
el context de les comunitats rurals, esdevenen oportunitats econòmiques, 
alternatives a la desaparició de les activitats agràries que poden ser un 
punt de partida per garantir la reproducció de les comunitats i, també per 
recuperar el model d’una agricultura al servei de les poblacions locals.

L’agricultura ecològica també ha significat una alternativa per algunes 
unitats familiars pageses. Les primeres que hi van arribar, ho van fer 
atretes per l’ecologia com a opció política i de vida que havia de contri-
buir a la solució dels problemes ambientals, socials, de salut i de benestar 
i, també, tot i que de manera menys prioritària, a la minimització de 
les dificultats de sostenibilitat econòmica de les explotacions agràries 
convencionals. A l’actualitat, i a conseqüència de la difusió del consum 
de productes ecològics com a garantia de salut i benestar, ha emergit 
un sector de mercat econòmicament interessant, de manera que alguns 
pagesos i pageses abandonen l’agricultura convencional per adaptar les 
seves explotacions a les condicions exigides pels organismes de con-
trol de les produccions ecològiques (Associació Entrepobles, 2011). Es 
tracta de productors i productores ecològiques no ecologistes, atès que 
no comparteixen cap, o la majoria, dels principis ideològics i polítics 
que motiven l’ecologisme, però contribueixen a l’extensió i proliferació 
dels conreus ecològics i, a més, cerquen i troben els seus compradors i 
compradores en els mercats de proximitat. Resulta molt interessant que 
les produccions ecològiques, encara que plenament integrades en les 
lògiques capitalistes (tecnificació, intensificació, dependència respecte a 
l’obtenció d’insums...) han contribuït a la recuperació del vincle entre 
qui produeix i qui consumeix. La i el productor ecològic recupera el rol 
pagès de produir aliments destinats a abastir la població local en els mer-
cats de proximitat i estableix un punt d’inflexió molt interessant atès que 
contribueix a visibilitzar la importància de recuperar la sobirania alimen-
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tària en el món occidental. Aquesta opció va introduint-se en el discurs 
d’alguna part del sector agrari, especialment entre les persones gestores 
i tècniques encarregades de donar suport i desplegar polítiques agràries 
que defineixen com a incapaces d’afrontar la difícil situació de les petites 
produccions que estan sotmeses a les condicions que els imposen els 
grans operadors de l’agroindústria en el context del mercat global. 

1.2. Sostenibilitat, agricultura ecològica, agroecologia  
i sobirania alimentària

Els processos de globalització han impactat amb contundència en les for-
mes de reproducció de les comunitats rurals i en les economies pageses. 
Al llarg del segle xx, la mercantilització de les produccions agràries i les 
condicions imposades per l’anomenada Revolució Verda que perseguia 
la modernització i el desenvolupament de les economies pageses, han 
provocat grans transformacions en els sistemes d’organització de les co-
munitats rurals; també el desprestigi de les cultures camperoles locals; i, 
en darrer terme, la desaparició de les bases que sustentaven les formes 
de gestió de la producció i la distribució de les produccions agràries. La 
difusió del model modernitzador i l’extensió de l’agricultura intensiva 
als països en vies de desenvolupament, plantejats en aquell moment com 
una manera de resoldre la fam endèmica, han acabat sent la causa de 
la iniquitat alimentària (Bretón, 2009). La insostenibilitat comprovada 
d’aquest model de desenvolupament ha portat al plantejament de políti-
ques alternatives que expressen la necessitat de recuperar les cultures lo-
cals per entendre que són les úniques que poden garantir la sostenibilitat 
social i econòmica a qualsevol lloc del món, tant als països desenvolupats 
com en els països en vies de desenvolupament. L’agroecologia, que plan-
teja, des de l’ecologia política, la recuperació de les pràctiques camperoles 
locals, es presenta com una alternativa a l’agricultura industrialitzada i 
persegueix el retorn a la sobirania alimentària com l’única forma de re-
tornar a les comunitats locals el control sobre la seva reproducció (Altieri 
i Nichols, 2000; Sevilla Guzmán, 2012).

Els moviments socials han esdevingut agents de creació de discursos 
alternatius a l’hegemònic que s’han mostrat resistents i que han plantejat 
demandes i alternatives que poden arribar a confluir amb els planteja-
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ments acadèmics i científics. Pot ser que l’alternativa al model hegemònic 
de desenvolupament sigui l’establiment de ponts entre les combinacions 
locals del coneixement i el coneixement científic especialitzat (Escobar, 
1997). Aquest és el cas de la confluència entre l’agroecologia i la sobira-
nia alimentària. L’agroecologia és una branca del coneixement científic 
que planteja abordar la comprensió dels cicles minerals, les transforma-
cions d’energia, els processos biològics i les relacions socioeconòmiques 
enteses com una unitat (Altieri, 1985). En el marc de l’ecologia política, 
l’agroecologia està circumscrita a l’àmbit del discurs científic sobre el 
desenvolupament, però és crítica envers el pensament científic, al qual 
pretén modificar mitjançant les pràctiques pageses, que ja han demostrat 
la seva sostenibilitat històrica. L’agroecologia persegueix la integració 
de la ciència amb la praxi per compatibilitzar les dimensions ecològica, 
social, econòmica i política (Sevilla Guzmán, 2012; Altieri i Nichols, 
2010) i no eludeix la implicació política del seu plantejament científic, en 
la mesura que posen l’agroecologia al servei de les petites produccions 
agràries de tot el món, però molt especialment dels països en vies de 
desenvolupament, per rescatar-los de la situació de pobresa a què els ha 
portat el model d’agricultura industrialitzada. 

L’agroecologia conflueix amb la Sobirania Alimentària, un concepte nas-
cut dels moviments socials crítics amb la globalització econòmica sobre 
les poblacions camperoles i indígenes d’Amèrica Llatina (Via Campesi-
na), que es planteja com una alternativa a l’agricultura capitalista i a la 
internacionalització dels mercats, que ha de garantir l’alimentació de la 
població (sobirania alimentària) i l’accés als recursos productius (Sevilla 
Guzman i Martínez Alier, 2006). La difusió i la projecció al món d’aques-
tes dues opcions ecologicopolítiques ha contribuït a aproximar els princi-
pis respectius i, una cosa interessant, a presentar-se com una alternativa 
política i econòmica al model de gestió de les societats agràries i de les 
comunitats rurals en el món globalitzat. L’agroecologia persegueix: la 
resistència a la modernització agrària; la crítica al pensament científic;  
la recuperació de les pràctiques pageses locals; una agricultura sustentable 
i ecològica; l’equitat com a forma d’accés igualitari als mitjans de vida; la 
preservació de la biodiversitat i de la diversitat cultural; la justícia social; 
i l’aprofitament dels recursos endògens (Sevilla Guzmán, 2012). Per la 
seva banda, la Sobirania Alimentària situa l’èmfasi en la recuperació de 
les explotacions familiars i de l’autonomia local; dels mercats i dels cicles 
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locals de producció i consum; de la sobirania energètica i tecnològica; i 
de les xarxes entre els pagesos (Rosset, 2009). Demana «una producció 
alimentària sana, de bona qualitat i culturalment apropiada per al mercat 
interior, mantenir la capacitat de producció alimentària, a partir d’un 
sistema de producció diversificat (biodiversitat, capacitat productiva de 
les terres, valor cultural, preservació dels recursos naturals) per garantir 
la independència i la sobirania alimentària de les poblacions» (Mesa de 
Soberanía Alimentaria, 2000). 

En aquest moment, el trasllat de les propostes de Sobirania Alimentària, 
des de Llatinoamèrica cap al Nord industrialitzat, ha suposat la consta-
tació que les circumstàncies que empobreixen les i els petits productors 
agraris dels països desenvolupats són les mateixes que submergeixen en 
la misèria els camperols i camperoles dels països del sud, i estableixen 
una mena de front comú entre la pagesia de tot el món (Associació En-
trepobles, 2011). L’aplicació del concepte de Sobirania Alimentària (Briz, 
2005) a les societats industrialitzades, també ha comportat un major èm-
fasi en l’ecologia i en la necessitat d’assolir la sostenibilitat ambiental de 
les produccions agràries, dues preocupacions que, sobre el paper, la soci-
etat occidental ha institucionalitzat (mesures agroambientals de la PAC, 
per exemple). Agroecologia i Sobirania Alimentària es plantegen des del 
marc polític de la crítica a la lògica capitalista i a les teories neoliberals i 
proposen nous models de desenvolupament construïts sobre la presa en 
consideració dels contextos culturals locals i d’unes relacions de poder 
més igualitàries (López i Mariano, 2008).

L’èmfasi en les dinàmiques locals com a base per al desenvolupament 
agrari sostenible, obliga a considerar també les dimensions de gènere en 
els processos productius i reproductius de les explotacions agràries i de 
les comunitats locals. A dia d’avui està assumida la necessitat de tenir en 
compte els rols diferencials d’homes i dones en el context agrari i, també, 
la necessitat de reconèixer el seu paper en les dinàmiques productives. 
La construcció de la proposta de la Sobirania Alimentària, suposa deixar 
enrere els prejudicis sexistes i incorporar les dones a la producció agrària 
i a les responsabilitats col·lectives. 

La crisi econòmica i financera que pateix Europa contribueix a apropar 
posicions atès que fa evidents les coincidències en les problemàtiques als 
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dos costats de la frontera del desenvolupament. La visualització del deute 
extern i les dificultats de finançament dels països europeus i d’EUA ha 
apropat el nord i el sud i ha contribuït a la democratització de la crisi i 
de la precarietat. La crisi ens ha acostat als altres. Ens interessa observar 
les respostes locals a les dificultats imposades pels models econòmics 
neoliberals a les societats agràries en el context europeu; aquest és l’ob-
jectiu del present informe: observar les respostes de la pagesia catalana a 
les condicions que imposa la intensificació agrària i la globalització dels 
mercats dels aliments.



2. OBJECTIUS I METODOLOGIA

2.1. Objectius de l’estudi

Conèixer quina és la trajectòria socioeconòmica i quines han estat les ºº

dinàmiques de transformació de les explotacions agroramaderes de 
Catalunya al llarg de les últimes dècades.
Identificar quins són els mecanismes i les estratègies emprades per ºº

la pagesia catalana per al manteniment de la producció i quines són 
les alternatives productives i comercialitzadores que es presenten per 
tal d’afrontar la continuïtat de l’activitat en el context de crisi global 
de mercats.
Conèixer quins han estat els processos de reconversió de les explo-ºº

tacions agràries i recollir l’avaluació que en fan els propis pagesos i 
pageses sobre els avantatges i inconvenients del canvi d’orientació 
productiva.
Conèixer quina és la praxis i quins són els discursos del món rural ºº

al voltant de la seguretat alimentària i la responsabilitat mediam-
biental
Resseguir el paper de les dones en la producció i la reproducció de ºº

les unitats familiars d’explotació, en les seves transformacions. Re-
construir quin és el valor atribuït al treball de les dones i quina és la 
dimensió real de l’acció de la dona en les explotacions agràries per 
tal de visibilitzar la seva contribució.
Valorar quin ha estat el paper de l’administració i de les polítiques ºº

agràries nacionals i europees en el desenvolupament de l’agricultura 
a Catalunya, com i de quina manera es pensa i es percep l’agrorama-
deria com a estratègia econòmica, ambiental, social i cultural per a la 
gestió territorial i el desenvolupament de les comunitats rurals i com 
a abastadora dels mercats nacionals.
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Observar quin és l’impacte del mercat agroalimentari mundial sobre ºº

l’agroramaderia a Catalunya, quin són els efectes de la baixada de 
preus, l’augment del volum de determinades produccions, la compe-
tència entre diferents territoris agraris, etc.
Finalment, i molt important, detallar quin és el discurs pagès (les ºº

narratives) respecte a la seva activitat i conèixer quin és el seu posici-
onament davant els diferents models productius. Aquest punt regirà 
de manera transversal la recerca per tal de tenir una fotografia de les 
transformacions i el funcionament de l’activitat agrària en l’actualitat 
i fer visible quines són les alternatives de futur que es planteja el 
sector.

2.2. Metodologia

El plantejament metodològic d’aquest estudi és el propi de l’antropologia, 
centrada fonamentalment en la utilització de mètodes qualitatius que 
faciliten la comprensió de realitats microsocials. Aquest mètode és una 
forma d’apropament empíric a la realitat social que permet una aproxi-
mació profunda i comprensiva, a la vegada que facilita una interpretació 
de les accions, valors, discursos, creences i modes de vida de les persones 
estudiades.

Per arribar als objectius plantejats en l’estudi, centrats fonamentalment en 
conèixer els discursos del sector agrari sobre la perspectiva de canvi de 
model en la producció agrària, hem fet ús de la memòria històrica dels 
pagesos i les pageses per tal de reconstruir diferents experiències de vida 
que ens permetin una anàlisi de l’agricultura catalana i dels plantejaments 
sobre les perspectives de futur. L’eina metodològica fonamental emprada 
per a la reconstrucció de les històries de les explotacions agràries ha estat 
l’entrevista en profunditat, instrument privilegiat en les ciències socials. 
L’entrevista ha estat semidirigida i ha comptat amb un guió semiestruc-
turat (vegeu l’annex) per tal de permetre recollir el màxim d’informació, 
facilitar l’organització i l’explotació de les dades posteriorment.

S’han realitzat un total de 24 entrevistes a diferents persones informants, 
la quantitat d’entrevistes fetes és el resultat del nombre de sectors agro-
ramaders analitzats i de la capacitat d’aportar informació nova (incloem 
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un apartat on es detalla el criteri de selecció). Les entrevistes han estat 
transcrites en la seva totalitat, i la informació sistematitzada en grups 
temàtics per a una explotació. El treball de camp s’ha dut a terme entre 
els mesos de juliol i novembre de 2011.

S’ha fet un buidatge de dades estadístiques, bàsicament del cens agra-
ri de 2009 publicat recentment i les dades del MARM (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural Marino) o MAGRAMA (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), per tal de situar a 
nivell macroestadístic i macrosocial les dades aportades des de la pers-
pectiva local i personal de les persones informants. S’ha utilitzat també 
el coneixement previ d’estudis anteriors realitzats per les autores sobre 
les transformacions de les explotacions agràries a Catalunya, el desen-
volupament rural i la pagesia.

2.3. Criteris de selecció de les persones informants

Catalunya presenta una àmplia varietat climàtica, geològica i ecològica, 
amb zones d’alta muntanya, zones de secà, terrenys boscosos, planes 
irrigades i aiguamolls. Alguns d’aquests territoris són aptes per a la ra-
maderia extensiva, altres per al cultiu de cereals, la producció arrossera, 
el conreu del cítric, de la vinya o la fruita dolça. Aquesta diversitat va 
lligada a factors condicionants del desenvolupament rural que s’aniran 
detallant al llarg de l’estudi: transformacions econòmiques, mecanització 
i impacte tecnològic, dimensió de les explotacions, mà d’obra, accés a la 
terra i despoblament territorial, entre altres. El resultat de la conjugació 
d’aquests factors és una marcada especialització territorial de conreus i 
produccions intensives. A més cal afegir-hi la diversitat d’orientacions 
productives i de pràctiques agràries: producció convencional, integrada 
o ecològica que es destinen a un mercat local, nacional o d’exportació. 
Tots aquests elements i factors han suposat un repte a l’hora d’escollir els 
sectors i les persones informants per a un estudi d’ampli abast territorial 
com aquest.

Les persones informants seleccionades volen ser una mostra significa-
tiva dels diferents sectors productius i de les diferents orientacions pro-
ductives i comercialitzadores, també s’ha buscat una certa representació 
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territorial. Hem definit un total de 7 sectors d’especialitat productiva 
agrícola amb orientació productiva diversa (convencional, integrada i 
ecològica): fruita dolça, fruita seca, vinya, cítric, cereal, arròs i horta; 
i 4 sectors d’especialitat productiva ramadera: boví (carni i lleter), oví, 
porcí i avícola. Moltes de les persones entrevistades responen a més d’un 
sector, atès que, sovint, trobem associació de conreus o de produccions 
en les explotacions.

Som conscients que la producció ecològica no és quantitativament tan re-
presentativa com ho és la tradicional, però tenint en compte els objectius 
de l’estudi, ens ha semblat oportú incidir de manera especial en aquest 
col·lectiu agrari en la mesura que és un col·lectiu significatiu respecte a la 
recerca de vies de renovació del sector que aprofundeixin en la qualitat i 
la sostenibilitat. Fem esment d’un altre dels biaixos importants de l’estudi 
a l’hora de seleccionar les persones informants, es tracta de la voluntat 
de fer sentir la veu pròpia de les dones per tal d’incorporar la perspec-
tiva de gènere. Malgrat que poden aparèixer com a caps d’explotacions 
agràries, la seva presència en el món productiu i en la gestió de l’explo-
tació és interpretada, en general, pels homes i per elles mateixes, com a 
testimonial, tendint a subestimar-se i a invisibilitzar-se. La seva funció 
ha derivat més en aprofitar altres recursos del context rural i ocupar-se 
de la diversificació econòmica de les explotacions. En la majoria dels 
casos són els homes qui ens detallen el paper de les dones al llarg de la 
història de l’explotació. Indiquem a continuació les persones informants 
seleccionades per territori, per sector i orientació productiva.
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Sector i orientació productiva Territori Informant

1 Fruita seca i vinya Baix Camp/ 
Conca de Barberà

Josep M.  
i Asunción

2 Fruita seca (ADV avellana) Baix Camp Roger i Jordi

3 Cítric (producció ecològica), arròs 
(convencional) i turisme rural

Montsià Lluís 

4 Cítric (producció ecològica) Baix Ebre Joaquim (pare)
Joaquim (fill)

5 Arròs (producció convencional) Baix Ebre Joan Lluís

6 Arròs (producció convencional), transformador Montsià Joan

7 Fruita dolça (pera i poma, producció 
convencional) i granja vedells engreix

Segrià Miquel 

8 Fruita dolça (pera i poma), producció integrada. Gironès Jordi 

9 Fruita dolça (préssec, pruna, cireres), producció 
ecològica

Baix Llobregat Albert 

10 Fruita dolça (préssec, nectarina, producció 
convencional) i assessoria

Ribera d’Ebre Josep 

11 Horta (producció convencional), botiga pròpia Maresme Joan 

12 Horta, producció ecològica Baix Llobregat Josep 

13 Horta ecològica i cereal convencional La Noguera Dolors

14 Transformació i comercialització. Ramaderia: 
vedella i ovella ecològica

Pallars Jussà Jaume 

15 Ramaderia porcina i avícola (producció 
ecològica)

Garrotxa Joan 

16 Ramaderia (vaca de carn, ovelles, producció 
convencional)

Alt Urgell Eduard 

17 Lleter – transformació formatges (producció 
convencional)

Pallars Sobirà Jaume 

18 Lleter – cooperativista (producció convencional) Cerdanya Josep (pare)
Josep (fill)

19 Cereal (producció convencional) Segarra Josep

20 Cereal (producció ecològica)
Granges de vedells i porcs (convencional)

Segarra Josep 

21 Vinya (vi) (producció convencional) Priorat Raimon

22 Vinya (vi) (producció convencional) Priorat August

23 Vinya (cava) (producció convencional) Alt Camp Antònia 
i Carles

24 Oli (producció convencional) Les Garrigues Xavier





3. ELS SECTORS AGRARIS A CATALUNYA

Catalunya és un país de paisatges diversos, amb zones geogràfiques i 
climàtiques molt diferenciades i, en conseqüència, és també un país amb 
gran diversitat de conreus i de pràctiques agràries i ramaderes. En ge-
neral, l’estratègia dels productors agraris ha tendit a evolucionar al llarg 
del segle xx, des de pràctiques agràries extensives, fonamentades en la 
diversificació productiva (conreus associats) cap a la intensificació i l’es-
pecialització dels conreus. D’aquesta manera, s’ha tendit a incrementar 
la concentració geogràfica de les produccions: cereal a les comarques 
centrals (Urgell, Segarra, Anoia...); fruita dolça a les comarques del Pla 
d’Urgell i el Segrià; fruita seca al Camp de Tarragona; oli a les Garrigues 
i el Baix Ebre; cítrics i arròs a les comarques de l’Ebre; ramaderia porcina 
al Pla de l’Estany i Osona; vinya al Penedès, Priorat i Terra Alta; ramade-
ria ovina i bovina al Pirineu i Prepirineu... L’agricultura catalana és molt 
diversa, i aquesta és una qualitat a tenir en compte a l’hora de valorar la 
capacitat de les produccions catalanes de satisfer els mercats interns. 

Aquesta especialització es fa evident quan consultem les dades estadísti-
ques sobre la distribució geogràfica de les produccions però, observant al 
detall els petits territoris, ens adonem que la diversitat de conreus també 
hi és present. A les comarques de l’Ebre, per exemple, hi ha una clara 
especialització en cítrics, arròs i oli com els conreus més representatius, 
però també hi trobem producció de fruits secs als secans i, als regadius, 
producció d’horta. Igualment, comarques que mantenen força actiu el 
sector agrari, com la Conca de Barberà, tenen també diversitat produc-
tiva: vinya, sembrats i fruita seca.

Si tanquem encara més el zoom i deixem els petits territoris per observar 
les explotacions agràries, constatem que, malgrat la tendència més que 
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evident al monoconreu, moltes empreses es mantenen productivament 
diversificades. Cert és que les empreses agràries més professionalitzades, 
mecanitzades i intensificades tendeixen més a l’especialització en un sol 
producte, però hi ha molts pagesos i pageses que segueixen treballant 
en més d’un sector productiu: cítrics i arròs; cítrics i oli; ramaderia i ce-
real; oli i fruit sec; fruita dolça i oli; horta i fruita dolça; horta i fruit sec; 
cereal i vinya; vinya i fruit sec... i moltes combinacions més. Descobrim 
així un univers agrari que, en la distància és uniforme però que des de 
la proximitat s’endevina encara divers.

Taula distribució dels conreus a Catalunya, 2009
Tipus de conreu Núm. explotacions Superfície (ha)

Cereal 22.280 370.803

Olivera 27.022 101.236

Farratgeres 7.331 90.387

Vinya 8.573 61.391

Fruits secs 15.981 53.353

Fruiters clima temperat 8.328 46.176

Guarets 7.073 29.309

Cítrics 2.994 10.442

Conreus industrials 1.269 9.700

Hortalisses 5.643 6.499

Altres conreus permanents 3.012 5.619

Lleguminoses 1.031 1.903

Patates 1.337 950

Flors i plantes ornamentals 288 947

Llavors i plàntules 66 403

Horts familiars 11.530 248

Font: Idescat, cens agrari.

A Catalunya, segons les dades del cens agrari de 2009, hi ha un total de 
58.847 explotacions agràries amb SAU (Superfície Agrària Utilitzada), 
les quals ocupen un total d’1.147.532 ha, un 20% de les quals són de 
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regadiu i la resta de secà. A la taula precedent, podem observar que els 
conreus majoritaris a Catalunya segueixen sent els conreus d’orientació 
mediterrània. El cereal és el conreu amb més presència i el trobem en 
més de la tercera part de les explotacions, ocupant gairebé la tercera 
part de les terres agrícoles. A continuació l’olivera, un conreu que, a 
Catalunya i Espanya, encara té la consideració d’extensiu,1 i que, molt 
sovint, es conrea en associació amb altres produccions (fruita seca, ce-
real o vinya). Les farratgeres segueixen en nombre d’hectàrees, però no 
és una producció significativa al país perquè el nombre d’explotacions 
que s’hi dediquen és baix i estan molt localitzades a llocs amb activitat 
ramadera ovina i bovina. Destaquem també, en ocupació de superfície 
agrícola la vinya (61.391 ha), els fruits secs (53.353 ha) i la fruita dolça 
(46.176 ha), aquest darrer, un conreu que està molt associat a l’extensió 
dels regadius.

Ens sembla de més interès, per la nostra argumentació, observar els con-
reus en relació amb el nombre d’explotacions que s’hi dediquen perquè 
aquesta dada reforça la idea que, malgrat la tendència a l’especialització 
segueix havent-hi un nombre important d’explotacions agràries amb 
diversificació productiva. L’oliver és el conreu més representatiu perquè 
gairebé la meitat de les explotacions agràries catalanes en tenen, la qual 
cosa pot indicar que segueix present la lògica pagesa de produir «l’oli pel 
gasto». El Lluís es dedica al conreu de l’arròs al Montsià, però té una part 
de la finca a la zona de Garriga, fora del límit del Delta, amb tarongers i, 
també, olivers. Ven una part de l’oli, però també el destina a l’autocon-
sum i al consum de les persones que s’allotgen a la seva casa rural:

«Però també pensava que per exemple amb el oli, naltros mos venem una 
part aquí, o sigue, jo venc a Arbolí, però una volta aquest any, faré una parti-

1.  Les plantacions tradicionals d’olivera tenen la consideració de conreu extensiu, atenent 
al nombre d’arbres (100 arbres/ha.) i al tipus de recol·lecció (Freixa, 2009). Només 
es consideren intensives (o superintensives) algunes plantades noves d’olivera d’alta 
densitat que incrementen molt el nombre d’arbres per hectàrea, arribant a densitats que 
van des de 200 fins a 1.000 arbres/ha. Es tracta d’una consideració merament tècnica 
perquè des del punt de vista de l’ús dels insums i dels sistemes de conreu, l’olivera 
extensiva (preferim anomenar-la, tradicional) també segueix els esquemes del que, de 
manera genèrica, considerem conreus intensius: aquells sistemes de producció agro-
ramadera caracteritzats per utilitzar alts inputs de capital i de treball i per l’ús elevat 
de les tecnologies i dels insums externs. 
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da d’oli per aquí, per a casa. Mos sortirà que més que menos i ho guardem. 
I a la casa de pagès servim los plats nostres amb oli nostre i l’oferim a la 
venta.» (Lluís, Montsià, arròs i cítric)

El segon producte que és més present a les explotacions és el cereal. Es 
tracta d’un conreu que ha especialitzat molt algunes comarques catalanes 
i que, atès l’alt nivell de mecanització, qui s’hi dedica tendeix també, 
seguint el criteri de l’eficiència, a deixar altres conreus que antigament 
hi estaven associats. Això no obstant, encara podem trobar explotacions 
pageses del cereal que combinen aquest conreu amb el de la vinya (Con-
ca de Barberà o Anoia), amb el conreu dels cítrics (Montsià o Baix Ebre) 
o d’altres. El Joan Lluís, un pagès del Baix Ebre es dedica de manera 
prioritària al conreu de l’arròs, però manté altres conreus minoritaris que 
destina bàsicament, a l’autoconsum:

«Si, l’hort només és per casa. Ara mateix per exemple tenim dotze jornals de 
garriga que diem, d’olivera. Pues bueno, i me toca vendre-ho. Perquè clar, 
sobra i també tinc quinze o vint garrofers i també les garrofes i les ametlles... 
però això casi bé és per casa. Aquest any les garrofes no me les he quedat. 
Però me les quedo pels animals. Tinc cavalls, tinc porcs, tinc gallines...» (Joan 
Lluís, Baix Ebre, arròs)

La fruita seca és present a més de 15.000 explotacions agràries de Ca-
talunya. Com en el cas de l’olivera, es tracta d’un conreu que acostuma 
a complementar-ne d’altres: la vinya, el cereal, l’olivera o els fruiters. 
L’avellaner, implantat com a conreu principal a la zona del Camp de Tar-
ragona, és molt habitual trobar-lo en associació amb d’d’altres. El baix 
preu de la fruita seca tendeix a fer-la desaparèixer en aquelles zones que 
tenen altres conreus amb més valor de mercat. L’Antònia ens explica que 
una part de la seva explotació, avui dedicada bàsicament a la producció 
de vi per a cava, estava plantada d’ametllers i avellaners:

«Naltros teníem avellaners i ametllers i ell els ha anat arrencant tots. Mira, 
pel foc. Però ja fa anys, eh? Que ara potser ne té tres o quatre, doncs mira, 
per contentar sa mare i que tingui les quatre ametlles i els quatre avellaners 
que veus allí baix. L’avellana per acontentar sa mare...» (Antònia, Tarragonès, 
vinya).
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La resta de conreus la trobem en un nombre molt inferior d’explotaci-
ons. Al voltant de les 8.000 explotacions hi trobem, fruiters, farratges i 
vinya, la resta de conreus són molt menys representatius. En canvi, és 
molt destacable la presència dels horts familiars en 11.530 explotacions 
agràries, el 20% del total. L’anàlisi d’aquesta dada és ambivalent, per una 
banda, és un nombre baix, si es té en compte que fa 30 anys totes i tots 
els pagesos feien producció d’horta per l’autoconsum i, si en sobrava, la 
comercialitzaven a la porta de casa o a les botigues de l’entorn. En aquest 
sentit, i pensant en el valor de la diversitat productiva, la dada és nega-
tiva. No obstant això, per una altra banda, és significatiu que malgrat la 
tendència a l’especialització i a la intensificació productiva de les actuals 
explotacions agràries, moltes segueixen invertint temps en produir una 
part dels aliments que consumeixen. Això vol dir que li confereixen un 
valor molt important. L’Eduard és un pagès que es dedicava a la produc-
ció lletera i que, des de fa pocs anys, s’ha reorientat a la producció de 
vedells de carn i al turisme rural. A casa sempre han fet hort:

«I l’hort mo’l fem que mos surt més car que no pas anar-ho a comprar aquí 
al mercat, però bueno una mica d’hort allà, com que tenim la granja a la 
vora i tenim una mica d’hort i mos fa gràcia perquè el tenim allà a la vora.» 
(Eduard, Alt Urgell, vaques i ovelles)

Totes les persones entrevistades reconeixen la importància de fer hort per 
l’autoconsum, això no obstant, hi ha una tendència a abandonar-ne el 
conreu per mor de la intensa dedicació a la feina. La implicació dels avis, 
mentre poden fer-se’n càrrec, acostuma a ser essencial per mantenir els 
horts domèstics. Ens ho explica el Josep, pagès ramader de la Cerdanya, 
que avui ja ha traspassat la gestió de l’explotació als seus fills, però no 
abandona la seva implicació a les feines de la casa: munyir les vaques, 
sembrar i conrear les patates i, entre les més valorades, alimentar els 
porcs i fer l’hort:

«(Els joves) no tenen ni temps, perquè a l’hort hi han d’anar després de fer 
la feina de baix, esmorzar i llavons un rato a l’hort, i llavons aquests ja han 
d’anar per altra feina. El forment no, perquè a casa som una mica especials, 
matem encara 3 o 4 tocinos i llavons tenim un molinet per moldre’l i no vull 
que els tocinos mengin pinsos compostos. Molem la farina, i als tocinos els 
hi donem les patates de casa, els hi donem la farina de casa i els hi donem 
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tot de casa. Allò ara que s’ha posat de moda, els ecològics, pues podem dir 
que aquests són casi bé són ecològics.» (Josep-pare, Cerdanya, llet)

La convivència de produccions en el context d’una agricultura inten-
sificada i de monoconreu pot ser interpretada, des de l’òptica dels qui 
produeixen, en tres direccions:

Qui busca assegurar la rendibilitat de les explotacions mitjançant ºº

l’associació de dues produccions. És el cas de qui s’especialitza en un 
conreu i també té ramaderia (porcina i bovina, sovint en integració). 
Es tracta d’una lògica de diversificació de les produccions que s’ins-
criu en el context d’una agricultura intensiva i industrialitzada. Són 
empreses agràries amb un nivell alt de professionalització en el sector 
agrari i que han estat adaptades a les exigències tecnològiques, pro-
ductives i comercials del sector. Ens ho explica el Miquel, un pagès de 
l’Horta de Lleida productor de fruita de llavor i de pinyol que també 
té una granja d’engreix amb capacitat per a 300 vedells:

«Aquí hi ha una cosa, que jo he vist que ficar tots els ous en un cistell és 
arriscat, no?. Llavorens, al menos, si els portes en dos cistells, pues si se 
trenque un cistell, farem la truita amb aquestos, no?» (Miquel, Segrià, fruita 
dolça i vedells)

Les explotacions agràries que malgrat les transformacions imposades ºº

per l’evolució del sector han donat continuïtat al model d’agricultura 
de policonreu. Es tracta d’explotacions que encara associen conreus 
diversos (cereal, ametlla, vinya i oli, per exemple) i que es troben 
ubicades majoritàriament en zones de secà amb baixes rendibilitats. 
Hi trobem les i els productors agraris de més edat, empreses que no 
tenen un horitzó de renovació generacional i que han perpetuat la 
diversitat productiva inspirada en la producció agrària pensada per 
al mercat i per a l’autoconsum.

Aquelles empreses agràries que tenen un conreu principal i que man-ºº

tenen alguna altra producció per destinar-la a l’autoconsum. És el cas 
de l’oli, la fruita seca o l’hort familiar, productes que adquireixen un 
valor sentimental i que el pagès associa també a la salut i a la qualitat 
alimentària. El problema és la feina i els excedents:
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«Jo sí (que faig hort). La gent no massa, perquè és bastanta feina, eh? No-
saltres ho fem perquè ens agrada fer-ho i ho fem. però cada any es planta 
també... i cada any menys. Que ja t’animes i ho fas igual, no? Però... Es que 
aquest dematí just ho parlàvem amb la meva dona. Que arriba un moment 
que reculls de tot i tampoc no saps què fer-ne perquè has de regalar de 
tot, no? I diu no, no, l’any que ve ho venem perquè no pot ser». (Raimon, 
Priorat, vinya i celler)

En síntesi, els sectors agraris són molt especialitzats (monoconreus) i 
tendeixen a la concentració geogràfica, però la producció agrària a Ca-
talunya és molt diversa. La pagesia catalana és productora d’oli, fruita 
dolça, fruits secs, cereals, vinya, arròs, cítrics, productes d’horta i rama-
deria ovina, porcina, bovina i aviar. S’han reconvertit les explotacions 
per adaptar-les a les exigències dels mercats: varietats, intensificació, 
tecnificació i dimensionat. La diversificació productiva persisteix, mal-
grat la tendència evident i majoritària a l’especialització en un conreu 
que es destina a la transformació industrialitzada o a la comercialització. 
Els pagesos i pageses que han abandonat l’orientació diversificada tra-
dicional de les seves explotacions defensen fermament el monoconreu 
i argumenten la defensa insistint que per ser un bon professional cal 
concentrar el temps, la maquinària i l’estratègia productiva en la gestió 
d’un sol producte. En tendeixen a penalitzar la diversificació:

«(Has pensat a diversificar més el cultiu?) Sí, sí que ho he pensat, lo que passa 
és que mira, hi ha un moment que dius: –tinc un tractor i tinc una màquina 
d’ensulfatar, i tinc aquests camps amb pomeres i tinc el gota a gota, i ara què 
haig de fer? Haig de diversificar-me més? I haig de buscar, haig de comprar 
una altra màquina per fer una altra cosa? I si això no em va bé? I si per fer bé 
una cosa fas malament l’altra? M’entens? I saps què, he arribat a la conclusió 
que si fas les coses bé, si fas la poma i la pera bé encara te’n surts, no et fas 
ric però te’n surts. Lo que fas fes-ho bé! Perquè tinc un amic que també que 
sí, que té polls, fa mongetes del ganxet, però tot ho té mitjanament, casi res 
li val res, el que passa que clar, com que ho ven la seva dona ell es pensa 
que fa calers, però escolta’m, si fas una cosa bé... Jo, tot lo que és mirar de 
fer una cosa bé i fer-la, fer-la bé i llavors resar perquè no es pedregui i que 
el mercat vagi mitjanament bé. Ara mateix les pomes diu que s’estan venent 
més bé que l’any passat i l’any passat va anar mitjanament bé, doncs bueno.» 
(Jordi, Gironès, fruita dolça)



Altres es manifesten partidaris de diversificar les produccions, seguint la 
lògica de l’estratègia productiva que ha estat tradicional en les explotaci-
ons catalanes i seguint també les consignes de l’administració que, d’ençà 
del desplegament de les polítiques de desenvolupament rural, plantegen 
la via de la diversificació productiva com la més eficient per resoldre la 
continuïtat de les explotacions i, de retruc, preservar la reproducció de les 
comunitats rurals. En aquest sentit, algunes de les persones entrevistades 
han diversificat cap al turisme rural com una manera de complementar 
les rendes agràries i n’estan contents:

«Això (es refereix la casa on fem l’entrevista) és allotjament rural inde-
pendent i allò apartaments, apartaments de caps de setmana, i és allà on 
tenívom les vaques, un puesto molt maco que done, o sigui al poble però 
done cap a la part de les hortes, bueno es veu el riu i és un puesto molt 
maco. I aquí és un allotjament rural independent, i allà són apartaments 
de 4 persones. No fem menjars, eh? Veus ara ha arribat aquesta gent i 
vénen aquí, i quan arriben uns altres donem la clau l’apartament està del 
tot equipat, i hi ha de tot. Vam tirar per aquesta altra rama, com ja tenívom 
muntat lo de la llet, poder va ser una de les coses que també al haver-hi 
poca ganància amb la llet llavons mos vam decantar aquí i vam dir, mira!» 
(Eduard, Alt Urgell, vaques i ovelles)

La ramaderia és un altre dels recursos de diversificació, en aquest cas, 
més tradicional que el del turisme rural. Les explotacions dedicades al 
cereal opten molt per complementar els ingressos amb cabana ramadera 
bovina i porcina, fonamentalment. El Josep, de Guissona, a la Segarra, 
combina el conreu de cereal panificable ecològic amb la gestió de dues 
granges d’engreix de porcs i dues de vedells. La combinació li resulta 
indispensable per fer rendible l’explotació.

«En principi em deien que estaria un any entre fer la granja i posar els ve-
dells i resulta que hem estat dos anys, molt més temps. Llavons, busca feina 
perquè clar, no en tenies tanta, busca, bueno. Resulta que llavons vaig trobar 
una granja de porcs, porto una granja de porcs, faig de cuidant, i resulta que 
ara en porto dos (granges) de porcs i dos de vedells. Dos de meves i dos de 
porcs que els porto pels altres. Vull dir que no tenia bèsties i, en 4 anys, en 
tinc 4. No en volia i ara a la meua edat m’he liat amb bèsties, vull dir que 
el món dóna moltes voltes, moltes. Perquè l’agricultura, lo que tenia clar era 
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que de l’agricultura sola no pots viure i llavorens has de buscar una altra 
cosa.» (Josep, Segarra, cereal i ramaderia)

Parlant de ramaderia, a Catalunya, l’any 2009, hi havia 13.473 explotaci-
ons amb bestiar, i un total de 2.738.275 unitats ramaderes,2 les mateixes 
unitats ramaderes que l’any 1999, però amb una reducció significativa 
del nombre d’explotacions que s’hi dediquen (se n’han perdut 5.000 
en 10 anys).3 La tendència és a l’increment lleu dels equins i del porcí 
i a la minva de tota la resta, molt especialment, dels conills i els ovins. 
L’especulació dels mercats sobre el cereal ha repercutit en el preu dels 
pinsos i està posant en perill moltes explotacions, especialment, les que es 
dediquen exclusivament a l’activitat ramadera. Ens ho explica el Miquel 
que aguanta com pot la granja d’engreix de vedells que combina amb el 
conreu de la pera i la poma a l’horta de Lleida:

«Home, ara en tenim pocs (de vedells) perquè hem perdut molts diners i 
hem hagut d’anar rebaixant, i en tenim entre 300-350. Bueno, pues n’ha-
víem tingut més. [...] N’havíem arribat a tindre vora el doble, però ara s’ha 
anat perdent molts diners amb los vedells, els últims 10 o 12 anys últims, 
entre vaques boges i no sé què i el cereal, un altre tema, no? Vull dir que no 
s’entén.... Fem tot el cicle, comprem vedell mamó i fins a l’escorxador. [...] 
Totes les coses s’haurien de reequilibrar una mica, avui el cereal, el pinso dels 
vedells està amb un preu que bueno, per això estem perdent diners a raig, 
perquè el preu aquest vamos, no sé, no sé el que durarà, però clar, no depèn 
ja de l’oferta i la demanda, depèn d’aquells grans operadors que estan a la 
borsa de Xicago que és on es decidix el preu mundial del cereal. Mercat de 
futurs, sí, diu que s’estan venent a França la collita del panís de l’any 2012 que 
encara es té que sembrar o el 2013, no sé quan em van dir. Però, és igual, 
tota bestiesa és vàlida, estan comprant el panís que sembraran d’aquí cinc 
o sis mesos, però això ja fa lo menos cinc mesos que m’ho van dir. A veure, 
quin sentit té això!» (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

2. És la unitat de mesura de la càrrega ramadera d’una explotació. S’obté aplicant un 
coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per poder presentar, en una mateixa unitat 
d’equivalència, les diferents espècies: vaques lleteres, oví i cabrum, porcí, aviram. El 
nombre de caps de ramat és, lògicament, molt més alt: 7.958.603 caps de ramat de 
boví, oví, cabrum i porcí; i 44.244.969 caps de ramat entre aviram, conills i èquids.

3. Dades Idescat del cens agrari de 2009 i 1999.
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Per acabar, l’agricultura a Catalunya és diversa en produccions. En rela-
ció amb aquesta diversitat, s’observen dues tendències: per una banda, 
una trajectòria d’especialització productiva que ha anat des del policultiu 
extensiu tradicional cap al monoconreu intensiu, tot i haver-hi una certa 
resistència a abandonar produccions residuals, especialment les que es 
destinen a l’autoconsum (oli i hort); i, una segona tendència, que ha 
portat moltes explotacions agràries a la diversificació per assegurar la 
rendibilitat i per no dependre excessivament d’un sol producte. La ra-
maderia i el turisme rural són els dos recursos productius més utilitzats 
per la pagesia.



4. LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES.  
DE QUINA PAGESIA PARLEM?

Com eren

Totes les persones amb qui hem parlat ens han explicat la trajectòria 
de transformacions seguida per l’explotació agrària familiar al llarg del 
darrer segle. S’han situat en la generació dels avis i àvies per explicar 
una activitat agrària que, en l’estratègia de producció començava a in-
corporar elements d’intensificació (adobs químics, control de plagues i 
regadius, bàsicament), que, seguint una estratègia de comercialització, 
tendia a donar prioritat a un conreu sobre els altres, però que mantenia 
una estructura de conreus associats. La diversitat productiva l’hem de 
relacionar amb dues lògiques: per una banda, la destinació d’una part 
de la producció al consum propi (els horts); i per l’altra, ho hem de re-
lacionar també amb la lògica de minimitzar els nombrosos riscos a què 
estan sotmeses les collites (dificultats dels mercats, plagues, males collites 
o pèrdua de producció per fenòmens meteorològics).

Aquesta diversificació ha sofert una transformació profunda. Curiosament, 
ens han fet la reflexió sobre el que ha suposat que una família pagesa s’ha-
gués especialitzat en un producte destinat al mercat (sovint a l’exportació), 
abandonant completament la producció diversificada, tradicional, que els 
permetia tendir a l’autosuficiència. El Miquel fa un relat excel·lent de la 
transformació de les pràctiques agràries a l’horta de Lleida:
 

«Abans per exemple tenien un parell de vaques, i si les vaques tenien dos 
vidells a l’any pues se treien los dos vidells a l’any i ja està. I tenien una verra 
o dos verres i si aquelles verres feien 20 tocinos pues tenien los 20 tocinos. 
[...] Això era mercat local, això local. Això ere el matadero de Lleida i ja està. 
I después aquí lo que se vivie molt ere per exemple, i s’havie de fer tot el 
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cicle, això fa 50 anys, pollastres per Nadal. [...] Represente que havien de 
tindre 10 o 12 gallines, el gall, aquestes gallines ponien els ous al febrer, in-
cubaven els ous aquestos, sortien los pollets cap allà al mes de març o abril, 
i llavons aquells pollets per Nadal eren los pollastres que se venien al mercat 
de Lleida. I algun pavo, però bàsicament eren pollastres d’aquells vermells, 
aquells pollastres de 4 o 5 quilos.
[...] llavons aquí se feie un bancal de panís, un bancal de blat, un bancal 
d’ordi i represente que d’allí pues menjaven los tocinos, menjave la vaca, 
menjaven les gallines, menjaven los pollastres, i tot lo que se venia represente 
que eren ingressos nets, ere de lo que se menjave. Ere de lo que t’havies de 
comprar les espardenyes, t’havies de comprar el vestit, i si un dia anaven al 
cine pues s’ho pagaven d’allò.
Això (s’acaba) quan ve la fruita... a finals dels 50, finals dels 50 comence, al 
60 és quan ve aquí que se comence, comence el Santesmases que comence 
a plantar arbres, que va ser el primer que va plantar per aquí, i llavorens a 
partir de què comence aquest home a plantar arbres, pues la gent –hòstia, 
pues aquell home fot quartets i no sé què!– I comencen a plantar, primer 
planten només les vores perquè no s’acabaven de creure-ho, i després amb 
no sé quant temps comencen a plantar bancals regulars.
[...] Quan jo te dic això la feina se treballave amb animals, però a l’any 60, so-
bre el 58-59-60 desapareixen els animals amb dos o tres anys, i es comencen 
els primers moticultors, saps el que és un moticultor? Vale, pues comencen 
a vindre els primers moticultors i llavors se passe deu o dotze anys amb los 
moticultors i después comencen a aparèixer els primers tractors de 4 rodes, 
els Barreirets bàsicament. I llavons ja se desfà tot lo tradicional i la gent és 
quan fa diners per tot, vull dir, als temps bons de la fruita hi havia gent que 
havia de comprar hasta els ous, la gent de sempre havien de comprar hasta 
els ous i els enciams i les mongetes perquè van plantar el 100% de la super-
fície. [...] Va desaparèixer tot, s’haví de comprar absolutament tot, les patates 
i s’haví de comprar tot. (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

Pel que fa a la composició de les unitats productives, en les explotaci-
ons de la primera meitat del segle xx, la mà d’obra era familiar, amb 
la incorporació d’alguna persona assalariada, sigui tot l’any, sigui en 
moments puntuals, en funció del tipus de producció. Les explotacions 
ramaderes i lleteres, per exemple, o l’horta, també, tenien una o dues 
persones contractades tot l’any, per atendre una intensitat de feina que 
es manté constant. Altres produccions que, com la fruita, concentren la 



Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 37

feina en moments puntuals del cicle agrícola (collita, poda, aclarida...) 
demanaven més personal contractat coincidint en aquestes èpoques de 
més feina. Les persones contractades eren de la mateixa població local 
(homes i, sovint, dones, especialment per la recollida de la collita) o, a 
partir dels anys 60, població vinguda d’altres regions de l’Estat espanyol 
que substitueix la població local que comença a deixar els pobles o que 
s’ocupa en d’altres sectors econòmics. La gestió d’aquestes explotacions 
corre a càrrec del cap de família que pren les decisions sobre el rumb de 
l’activitat amb la incorporació progressiva dels fills. Una altra caracte-
rística de les explotacions de l’època dels avis és la dispersió parcel·lària 
i l’extensió més limitada de les terres cultivades. 

Com són

Les explotacions agràries que han tingut continuïtat al llarg del segle xx, 
s’han transformat d’una manera important per aconseguir els nivells de 
rendibilitat que garanteixin la seva continuïtat. Aquesta transformació ha 
estat progressiva i s’ha prolongat al llarg de la generació dels pares fins 
arribar a la dels nostres informants. Ha calgut simplificar els processos i 
concentrar les tasques productives, per això s’ha tendit a l’eliminació dels 
conreus complementaris per assolir l’especialització productiva. Moltes 
de les persones entrevistades, aquelles que practiquen una agricultura 
més industrialitzada, han optat per un sol conreu per simplificar la pro-
ducció i la comercialització dels productes agraris; tanmateix, cal tenir 
en compte la influència de l’administració en aquesta tendència perquè el 
monoconreu també suposa la simplificació de les gestions administratives 
per aconseguir les línies de subvenció.

Hi ha hagut un cert canvi d’orientació en el model de diversificació de les 
explotacions agràries: mentre la diversitat productiva (collites associades) 
ha tendit a minvar (però no a desaparèixer), l’administració, a través de 
la PAC i de les polítiques de desenvolupament rural, ha incentivat la 
diversificació de processos i d’activitats: la combinació de la producció 
agrària amb la transformació artesana de les produccions o amb els ser-
veis (turisme rural, de manera prioritària). Les mesures agroambientals 
de la PAC també poden haver animat a mantenir alguns conreus com-
plementaris; el manteniment de marges, per exemple, pot ser un incentiu 
per conservar plantades velles en els secans.



38 Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 

El model d’intensificació dels conreus a què ens hem referit es corres-
pon amb el que anomenem com a primera gran transformació de les 
explotacions agràries, adreçada a la intensificació productiva, que ha 
anat tenint lloc entre la dècada de l960 i l990, en un llarg període que es 
caracteritza també per ser una època de pèrdua de la majoria dels actius 
agraris (tancament de les explotacions) del país. En la darrera dècada del 
segle xx, s’inicia una segona transformació, que té com a horitzó afegir 
valor a les produccions, promoguda en bona part des de les adminis-
tracions, especialment des de les directrius de la PAC, que condueix les 
explotacions agràries envers dues direccions: 1) cap a la diversificació 
econòmica (agrotransformació i desenvolupament del turisme rural i el 
serveis); i 2) cap a la posada en valor de la qualitat dels productes, tant 
des del punt de vista de l’excel·lència com de la salut, el benestar i la 
sostenibilitat ambiental.

Algunes de les persones entrevistades han posat en funcionament, mit-
jançant l’ajut econòmic d’algun programa Leader o Proder, allotjaments 
i residències per a turistes agrorurals. Totes es mostren satisfetes amb la 
decisió presa de buscar l’alternativa de diversificació cap al sector serveis. 
Igualment, també expressen satisfacció els productors i productores que 
han optat per afegir valor als productes introduint-se en els processos 
de transformació; és el cas d’algunes i alguns viticultors del Priorat, per 
exemple, que elaboren, envasen i comercialitzen els seus propis vins. 

2) D’altres han optat per la producció integrada o l’agricultura ecolò-
gica. Les ajudes de l’administració i la possibilitat de trobar un sector 
de mercat disposat a pagar més per aquests productes anima cada cop 
a més explotacions a redirigir les seves produccions cap a l’ecologia i 
la integració, com una manera d’aconseguir el valor afegit de ser con-
siderades més saludables i ambientalment sostenibles. Més enllà de la 
lògica de mercat, hem trobat poca intencionalitat ecologista en la majoria 
d’explotacions, una filosofia de vida que probablement guiava més les 
pràctiques agràries dels primers pagesos i pageses que van optar per les 
produccions ecològiques.

Intensificació i industrialització agrària; singularització de les producci-
ons mitjançant el valor afegit de la qualitat; diversificació de l’activitat 
agrària, combinant la producció d’aliments amb la producció de serveis; 
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i, finalment, produir amb el segell de la seguretat alimentària, l’ecologia 
i la sostenibilitat ambiental. Són les formes més rellevants amb què avui 
les empreses agràries que queden han trobat la manera de resistir-se a la 
temptació de plegar. Totes les persones informants han coincidit a afirmar 
que aquesta hauria estat l’opció fàcil.

En relació amb els mecanismes de gestió de les empreses agràries actuals, 
cal dir que totes reben el suport d’algun servei professional d’assessora-
ment tècnic, sigui per la banda de l’activitat agroramadera, sigui per la 
banda de la gestió empresarial. S’ha produït un procés de professionalit-
zació d’algunes activitats essencials per a l’empresa agrària, la qual, està 
menys en mans de la família del que ho havia estat en altres èpoques. El 
lideratge de la gestió, l’emprenedoria i la principal aportació de treball 
pròpiament agrari, segueix estant en mans dels membres de la família, en 
especial dels homes o, en singular, de l’home cap de família. Les dones 
conceben la seva aportació com un ajut a l’activitat agrària, però, fins i tot 
quan són titulars d’una part de l’empresa, tendeixen a no sentir-se colí-
ders dels projectes (ho considerem en un apartat específic). Els fills i filles 
participen molt poc de l’activitat agrària, en el millor dels casos ajuden 
puntualment en època de collita, però fins i tot això, que era un recurs 
clàssic de l’empresa agrària fa uns anys, ha anat desapareixent. La família 
ja no és la base essencial de la unitat de producció. La subcontractació 
de serveis, la contractació de mà d’obra i la tecnologia (en alguns casos) 
han facilitat l’emancipació de la família respecte a l’empresa agrària. El 
personal contractat, sigui temporer, sigui permanent, és, gairebé sempre 
estranger. Els pagesos i pageses es mostren relativament satisfets amb la 
feina del personal que contracten, però gairebé tots reconstrueixen un 
itinerari de contractació de persones de nacionalitats diverses que iden-
tifiquen i qualifiquen seguint més estereotips que experiències reals. 

Respecte al relleu generacional de les seves explotacions, els pagesos i 
pageses es posicionen de manera ambivalent o, al menys, poc definida. 
Per una banda, expressen la necessitat que els seus fills i filles completin 
els seus processos de formació, si pot ser, a la universitat. En això, es 
fàcil observar-hi la recança que prové de sentir-se ells poc preparats. 
Algunes persones entrevistades són enginyers tècnics agrícoles, però la 
majoria havien rebut formació professional agrària i expressen que la 
complexitat del sector demana avui més preparació. Algunes persones, 
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les més pessimistes envers el sector agrari i el moment actual, afirmen 
no desitjar que els fills els rellevin al capdavant de l’explotació; però, 
la majoria deixen entreveure, quan no ho afirmen obertament, que se 
sentirien satisfetes que algun dels fills o filles donessin continuïtat a una 
empresa que consideren molt més que un assumpte econòmic. 

«A veure, es poden quedar (es refereix als fills) però déu n’hi do el futur que 
li veig, no? Veus unes coses... Jo, dintre meu vull que sí, que continuen. Per 
exemple, els nebots, els de mon germà continuen i tiren endavant i es lo que 
fa empènyer, no? Les iniciatives noves les fas quan tens algú redera que en 
depèn. Si que voldria, realment si que voldria. La meua dona no ho veu tant 
clar però bueno.» (Lluís, Montsià, arròs i cítric)

El trencament del relleu generacional directe que havia funcionat en 
la manera de fer tradicional de les empreses agràries, porta als pares a 
estimular els fills i filles a estudiar i a elegir en llibertat el seu futur for-
matiu i professional. Significativament, la discontinuïtat i el respecte a la 
llibertat d’elecció dels fills pot ser portada a l’extrem de no vincular-los 
gens a l’activitat agrària: no portar-los al camp i no implicar-los fins al 
punt de no transmetre’ls els coneixements sobre els processos de treball. 
L’Assuncion té dos fills, un noi que ja té 22 anys, estudiant universitari i 
una filla de 14 anys. Ella i el seu marit els han deixat plena llibertat, però 
ella mateixa valora com a insuficient la formació i la informació que el 
pare està donant al fill sobre les feines del camp i la gestió de l’empresa 
agrària:

«A casa tenim la terra que tenim, i tenim dos fills. Jo li dic a vegades a l’A. 
(el seu fill), dic: A, què faràs amb tota la terra? I ell, és clar, ni s’ho plateja. Ell 
sempre diu que de pagès no en vol ser. No li agrade. Li hem donat totes les 
oportunitats perquè ell faigue i s’obri camí amb lo que ell vulgui. Jo poder 
aquí criticaria una mica al meu home perquè li dic: jo em sembla que li hau-
rís d’ensenyar a fer la fenya. Que no n’hagi de fer mai. Ja sabem que ell ha 
triat una altra cosa, però no se sap mai. Ja se sap que la vida a vegades dóna 
tants tombs. Jo m’imagino que el Josep M. sempre té tanta fenya que...» 
(Assuncion, Baix Camp/Conca de Barberà, fruita seca i vinya)

Aquesta pèrdua del vincle generacional amb la terra s’ha produït durant 
el procés de socialització dels fills i de les filles i ha impedit reproduir el 
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vincle emocional que els pares tenen amb la terra. L’Assuncion ho explica 
molt gràficament i ho veu com un avantatge preveient que, en un futur, 
cap dels fills es dedicarà a la pagesia:

«Naltros quan érem críos anàvem amb les joguines a vermar i jugàvem sota 
d’un cep, i ells vermaven. Després ens vam fer grans, després de més grans 
ja vam vermar. Suposo que aquí baix va ser el mateix, hi havia fenya. Els 
meus no ho han fet, si li diguessis a la L.: ves a tal puesto, no sabria on és la 
finca. La L. no sap on són les finques. L’A. ha vingut, quan hi ha fenya, però 
jo no li vei cap tipo de... [...] A mi m’ha sigut molt difícil despendre’m de les 
coses, em penso que a ells els serà molt més fàcil.» (Assuncion, Baix Camp/
Conca de Barberà, fruita seca i vinya)

En d’altres casos, els fills i filles s’han implicat a l’explotació i n’han es-
devingut els continuadors després de rebre la preparació específica, sigui 
a nivell de secundària o, també, de formació universitària. Remarquem 
una de les situacions estudiades, la de la Dolors, que va decidir fer de pa-
gesa després de veure interrompuda de manera brusca la seva trajectòria 
professional com a responsable de la comptabilitat d’una empresa tèxtil. 
La Dolors, que té una visió molt empresarial, és ferma defensora de la 
viabilitat econòmica de l’agricultura catalana i així ho ha transmès al seu 
fill, qui va implicar-se en l’activitat pagesa des de jove i ara, amb l’en-
ginyeria tècnica agrònoma acabada, s’ocupa, al costat de la seva mare, 
d’una explotació d’horta ecològica, combinada amb cereal convencional, 
a la comarca de la Noguera. 

Hi ha una llarga història darrera de cada una de les explotacions agrà-
ries, una història farcida d’emocions en la qual es fa difícil discernir 
entre la biografia familiar, les decisions econòmiques, les relacions pa-
rentals i les trajectòries personals. Per acabar aquest apartat, preveiem 
la descripció d’una selecció de les trajectòries d’explotacions pageses 
recollides en les entrevistes. La selecció pretén ajudar a comprendre com 
s’ha produït l’adaptació de l’estratègia econòmica i social de la pagesia 
a les circumstàncies canviants de la societat i del sector agrari. Diferents 
conreus, diferents geografies i diferents estratègies i recursos posaran en 
evidència el caràcter dinàmic i resistent d’una pagesia que avui és pràc-
ticament invisible als ulls d’una societat que es defineix essencialment 
com a urbana.



42 Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 

Històries de resistència pagesa

Jaume, agrotransformador ecològic a la Pobla de Segur,  
Pallars Jussà

L’any 2003, el Jaume i el Marc, fills de ramaders del Pallars Jussà van 
crear l’empresa «Ecològica dels Pirineus», dedicada a la producció, trans-
formació i comercialització de vedella i xai ecològics. Expliquen aquesta 
iniciativa empresarial com una manera de donar continuïtat a l’activitat 
pagesa, agroramadera, que les seves famílies han dut a terme una gene-
ració rere l’altra. Se senten emocionalment molt vinculats a la casa i a la 
pagesia i, a partir d’aquí, es posen en marxa per dissenyar una estratègia 
que els permeti seguir amb l’activitat pagesa. Els estudis de mercat els 
convencen que han d’apostar per la producció ecològica, la transforma-
ció de la carn produïda i la posterior distribució d’aquesta carn fins als 
punts de venda al consumidor. El seu propòsit va perseguir la idea de 
tancar el cicle: aconseguir el control de la producció, la transformació i 
la comercialització. Segons el Jaume, fer arribar al consumidor la carn 
de producció ecològica, amb la traçabilitat completament garantida, és 
l’única manera de poder assegurar la qualitat i d’aconseguir treure tot el 
rendiment al valor afegit que aporta l’etiqueta ecològica. Actualment no 
reben cap ajut de l’administració, però van rebre un ajut del programa 
Leader per finançar la construcció de les instal·lacions. 

El seu projecte d’empresa neix d’una mirada crítica a la manera com 
es van desplegar els ajuts a la producció de ramaderia ecològica als 
Pirineus. L’administració no va tenir en compte la necessitat d’impulsar 
la creació de centres de transformació (escorxador i especejament) i cir-
cuits comercials que permetessin que la carn arribés al consumidor i a 
la consumidora amb l’etiqueta d’ecològica. Es va perdre l’oportunitat 
de difondre la marca de qualitat, de crear mercat, i de treure tot el ren-
diment econòmic a la inversió. El Jaume i el Marc es van agafar com 
un repte personal seguir sent ramaders als Pirineus, innovar i ampliar 
les explotacions, esdevenir empresaris i, alhora, crear i difondre una 
marca de qualitat pirinenca i fer forat entre els consumidors. De mo-
ment, el 90% de la carn que produeixen la distribueixen a comerços de 
l’àrea de Barcelona, on es concentra la major part de la demanda. Ara 
mateix, estan explorant la possibilitat d’internacionalitzar l’empresa i 
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busquen mercats per a l’exportació. L’estratègia no passa per incremen-
tar la producció pròpia sinó per comprar vedells i xais ecològics a altres 
explotacions. 

En el cas del Jaume, fins l’any 2003, l’explotació de la família Jordana, 
sota la titularitat del pare del Jaume, estava especialitzada en la cria i 
l’engreix de vedells. També tenien ramat d’ovelles per a la cria de xais, 
tot de producció extensiva perquè els animals eren a la muntanya durant 
els mesos d’estiu i passaven l’hivern als prats propers. En aquell moment 
els vedells naixien a casa on els engreixaven fins als 6 mesos, moment 
en què eren venuts a un intermediari. En el cas de les ovelles venien 
els corders als tractants que els feien arribar a escorxadors i carnissers 
d’arreu del Principat. Ara a l’explotació hi continua treballant el pare del 
Jaume i qui en pren les regnes és el seu germà Joan. Així la continuïtat 
de la casa està garantida amb els dos joves de trenta i pocs anys.

Raimon, pagès i cellerista a Porrera, Priorat

El Raimon Castellví va néixer fa uns 50 anys als Guiamets, des d’on es 
va traslladar a Barcelona amb els seus pares quan era petit. Va estudiar 
enginyeria tècnica agrícola estimulat per les seves anades de cap de set-
mana i de vacances als Guiamets i l’any 1981, quan va acabar els estudis, 
va tornar al poble per treballar de pagès a les terres de l’avi, dedicades 
a la producció de fruita dolça. Cap al 1986, davant la dificultat de viure 
de les rendes agràries, va aconseguir una feina de tècnic i es va instal·lar 
a viure a Porrera, el poble de la seva parella. 

El sogre del Raimon era pagès a Porrera i tenia una explotació de 2 ha 
de vinya i 5 d’avellaners. Quan es va jubilar, el Raimon i la seva dona 
van decidir seguir treballant la vinya de la família, eren els temps en què 
el vi de Porrera es comercialitzava, a l’engròs i a baix preu, a través de 
la cooperativa del poble. 

A inicis de la dècada de 1990, treballant de tècnic al DARP (Departa-
ment d’Agricultura Ramaderia i Pesca), va poder conèixer els projectes 
i els plans de viabilitat dels primers vinyaters forasters que van aterrar 
al Priorat interessats a comprar vinyes i a elaborar vins de qualitat en 
alguns pobles de la comarca. Raimon explica com es va sentir atret per 
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l’entusiasme d’aquests empresaris viticultors i per la seva confiança en 
els potencials de qualitat de la zona. Ell i la seva dona es van engrescar 
fins al punt de projectar la construcció d’un celler i l’ampliació de l’ex-
plotació. Van començar reconvertint les 5 ha d’avellaner al conreu de 
la vinya (cavernet, garnatxa i merlot) i van construir el celler, amb el 
finançament d’un programa Leader.

La seva dona és la titular de l’explotació agrària i ell, del celler. Tots dos 
tiren endavant les vinyes i el celler, amb l’ajut d’un treballador contrac-
tat tot l’any, malgrat que, en les èpoques de més feina (poda i verema), 
contracten dues persones més. Tots tres són estrangers residents a la 
comarca. En temps del seu sogre, ell s’ocupava de la terra, els avellaners 
i la vinya, amb l’ajut de la família i del personal temporer que s’hi afegien 
sobretot per la collita. El Raimon explica que la manera de tenir cura 
de les vinyes ha canviat en aquests anys; ara es persegueix la qualitat, 
els productes que s’empren en els tractaments són ecològics per tal de 
preserva-la; es té molta cura a decidir el moment de collir el raïm i la ve-
rema es realitza amb totes les precaucions per no malmetre la producció. 
Per tot plegat, el Raimon i la seva dona reben l’assessorament d’un tècnic 
enòleg professional que intervé en la presa de decisions i en el control del 
producte, des de la vinya, fins a les tines i les bótes del celler.

Van començar envasant 4.000 ampolles de vi l’any 1999, la resta de 
verema la venien a través de la Cooperativa del poble que havia fet un 
conveni amb un altre celler del poble que es quedava tota la producció 
dels socis. A poc a poc, van anar ampliant mercat i tenint capacitat per 
elaborar més ampolles i actualment n’envasen 25.000, tota la producció 
de les 7 ha de vinya que conreen. Amb l’ajut d’un «export-manager» co-
mercialitzen a l’estranger la major part de les ampolles de vi que produei-
xen. El vi elaborat al celler de la família és consumit a Suïssa, Alemanya, 
EUA, Bèlgica i el Brasil, a més d’alguna altra destinació internacional. 
Molt poques ampolles acaben a les taules catalanes o de l’Estat espanyol; 
el Raimon explica que la marca Priorat gaudeix de més prestigi a l’es-
tranger que a la resta d’Espanya. També es queixa del poc paper que té 
la Generalitat a crear demanda de vins catalans al propi país i de la poca 
ajuda que els cellers reben de l’administració per avançar en l’estratègia 
de la internacionalització.
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En Raimon és un pagès-cellerista satisfet amb l’activitat que du a terme. 
Parla amb passió de la seva feina i de tot el que té a veure amb la viticul-
tura i la producció de vins de qualitat. És crític amb el paper de les ajudes 
que dóna l’administració, diu que el que ha de fer el govern és vetllar per-
què els pagesos i pageses es guanyin la vida amb les seves produccions i, 
per a ell, la clau és enfortir i millorar els processos de transformació i de 
comercialització dels productes. Explica que l’administració mai ha tingut 
una visió estratègica del Priorat i de les possibilitats dels seus vins.

Jaume, lleter i formatger de Peramea, Pallars Sobirà

Al Pallars, les primeres explotacions lleteres daten de la dècada de 1920, 
però va ser cap els anys 60 que la producció comença a intensificar-se. 
Fins llavors, les cases pageses vivien de la cria d’ovelles, vedells i mules. 
El pare del Jaume va posar en marxa l’explotació lletera per aquesta 
època; primer va posar vaques a les quadres de dins a casa, al poble, i 
l’any 1987 es van decidir a fer una granja nova, amb més capacitat i més 
preparada per mecanitzar el procés. Van passar de les munyidores a la 
sala de munyir per estalviar temps i per complir amb unes mesures sani-
tàries que cada cop eren més exigents. Fins i tot es van animar a instal·lar 
al cap de poc temps un sistema de collars que permetien alimentar les 
vaques per ordinador, una tecnologia que aviat va quedar obsoleta. En 
recordar-ho, el Jaume es sorprèn de la rapidesa amb què han canviat 
les tecnologies aplicades al sector lleter que qualifica, sense dubtar, d’un 
dels més tecnificats. 

L’any 1995, el Jaume va constituir una SL (Societat Limitada) amb 4 ra-
maders més, entre els pocs lleters que quedaven a la comarca del Pallars 
Sobirà. Aquesta societat es va crear per dedicar-se a la transformació i 
comercialització de la llet que produïen. Tots cinc estaven convençuts 
que la manera de sobreviure en el món de la llet és apropiant-se del 
valor que s’afegeix en el procés d’elaboració artesana: el control de la 
transformació. Així va néixer la formatgeria El Tros de Sort. Al comen-
çament va ser una aventura empresarial perquè no sabien gran cosa del 
negoci. Tenien clar que no ho podien fer tot i, per tant, van contractar 
un mestre formatger per fer la formació de les persones contractades que 
havien de treballar en l’elaboració dels formatges. Es van fixar l’objectiu 
de fer formatges de qualitat, artesans i representatius de la comarca. Per 



aconseguir-ho han fet recerca i han experimentat en diferents varietats 
fins que han trobat les més òptimes i les que tenen més demanda en el 
mercat.

Cinc anys després d’organitzar la formatgeria, els socis van decidir-se a 
constituir una SAT (Societat Agrària de Transformació) i ajuntar 4 gran-
ges en una de sola. Era la manera de racionalitzar la feina i d’estalviar 
costos de producció, especialment de mà d’obra. Ja no calia que vuit 
persones s’aixequessin cada dia per anar a munyir, només en calien dues. 
Com que no hi havia cap instal·lació prou gran, van haver de construir 
una granja nova, amb capacitat per a 150 vaques, i la van equipar amb 
un sistema de munyida robotitzada que no va funcionar perquè era 
massa sofisticat i perquè els costos de manteniment no eren assumibles. 
Finalment van canviar els robots per una sala de munyir rotativa menys 
sofisticada però que, al cap i a la fi, és més eficient: muny 150 vaques en 
menys d’una hora i mitja.

La llet que els sobra la venen a una cooperativa, però el seu objectiu és 
arribar a elaborar tota la llet que produeixen i, també, comercialitzar 
ells mateixos els formatges. Controlar tot el procés, entre la producció i 
la distribució del producte és la clau de volta per fer rendible l’empresa. 
Per aconseguir-ho estan assajant contínuament diferents estratègies. En 
la producció artesana de formatges, han diversificat les varietats, han 
canviat els formats per adaptar-los a la demanda. En la diversificació pro-
ductiva, han entrat en la producció de llet fresca i en la comercialització 
a través de màquines expenedores. Pel que fa a la comercialització, s’han 
internacionalitzat i fan exportacions de formatges als països escandinaus; 
han obert una agrobotiga on venen tot tipus de productes artesans de la 
comarca; organitzen visites guiades a la formatgeria on han instal·lat una 
sala de tast; assisteixen a les principals fires de l’alimentació; treballen 
per arribar a alguna cadena de supermercats i a grups de consumidors i 
consumidores a través de menjadors escolars o cooperatives de consum; 
i s’han plantejat la venda per internet. Com diu el Jaume: «...si no entres 
a comercialitzar, no fas res».

El Jaume manté activa l’explotació familiar més enllà de la granja i l’obra-
dor de formatges que té amb els seus socis, ell continua amb els principis 
bàsics de l’explotació agrària sobre la diversificació, té vaques de carn i 
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eugues en producció extensiva, les pastures d’alta muntanya i l’aprofi-
tament dels propis cultius li permeten no invertir-ho excessivament en 
temps i recursos que no siguin propis, a més ha apostat des de fa anys 
pel turisme rural com a complement indispensable de l’explotació.

L’empresa Brams S.L. i la formatgeria el Tros de Sort s’han fet més 
grans i complexes: a més del treball dels socis, avui tenen dues persones 
contractades a la granja per ocupar-se de les vaques, cinc persones a la 
formatgeria i una a l’agrobotiga. El Jaume està satisfet per la feina feta, 
però se sent molt vulnerable: «si és que li fes mal a algú un mal formatge, 
t’arruïnen, ja has acabat, a zero. És que és fum lo que tens, casi. És una passada, 
tens fum, tens fum».

Jordi, la poma de Girona a Bescanó, Gironès

Can Viader és una masia senyorívola construïda al segle XVII, a la plana 
de Bescanó. La casa és envoltada de terres de conreu, avui plantades de 
fruiters, que ocupen les 13 ha de terra plana de la propietat; a la part de 
muntanya, el propietari hi té 50 ha de bosc d’alzines sureres i pins.

En temps de l’avi de l’actual propietari i fins la dècada de 1950, la terra 
plana propera al poble estava arrendada a petits pagesos de Bescanó que 
hi conreaven blat de moro, mongeta, patata i algun altre producte d’horta 
per a l’autoconsum i per a la comercialització al mercat de Girona. El 
Jordi afirma que el seu avi vivia del bosc. Suro, fusta, llenya, carbó i al-
tres subproductes eren ben valorats en el mercat i, per tant, constituïen 
una font de riquesa segura i constant. A finals de la dècada de 1950 tot 
comença a canviar. A Bescanó hi arriba la industrialització i s’hi instal·len 
dues fàbriques, una tèxtil i una altra d’elaboració de productes del porc, 
que donen feina a la gent del poble que fins llavors s’havien dedicat a 
l’agricultura i a les feines del bosc. 

En aquesta mateixa època, pels efectes de la davallada de les rendes agrà-
ries, l’avi comença a despendre’s de part del patrimoni i inicia una nova 
activitat consistent a comprar propietats forestals i a tornar-les a vendre 
un cop tallat el bosc. Aquesta activitat li permet mantenir el sistema de 
vida i l’estatus de propietari fins a finals de la dècada de 1960, quan la 
situació econòmica el fa decidir-se a treballar a les seves terres juntament 
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amb els seus dos germans solters. En aquella època, alguns viveristes 
francesos es van acostar a alguns pobles de la província de Girona, també 
a Bescanó, per animar la pagesia a plantar pomeres i ho van aconseguir. 
L’avi i els oncles del Jordi van passar a gestionar directament les 13 ha 
de la plana de Bescanó, i hi van fer una moderna plantada de pomeres 
perfectament arrenglerades seguint la traça de les estaques de ferro i els 
filats. Ells i altres a qui els viveristes francesos havien engrescat a plantar 
pomeres, van constituir una cooperativa que els facilités la comercialit-
zació de la producció. Així va néixer Girona Fruits.

Can Viader ha anat transmetent-se de generació en generació seguint 
la línia marcada per l’hereu, el baró primogènit. Ha estat així des que 
els Viader en tenen memòria oral i escrita i d’aquesta manera han 
continuat gestionant l’accés a la propietat durant el segle xx. L’avi va 
tenir quatre fills i dues filles i els va donar carrera a tots sis. El fill gran 
era l’hereu de Can Viader però no va tenir descendència i, per aquesta 
raó, l’herència va recaure en el Jordi, el fill gran del germà de l’hereu. 
La gestió de la finca va passar directament de les mans de l’avi a les 
del nét perquè la generació del pare del Jordi mai es va involucrar en 
l’activitat agrària. En morir l’avi, el pare del Jordi va plantejar-li: «la 
finca està allà, si vols!». En aquella època el Jordi havia acabat COU i 
tenia ganes d’anar a la universitat a estudiar periodisme, però com que 
ja havia estat molt per la finca ajudant a l’avi, es va animar a provar-ho. 
Era l’any 1988, una època en què s’hi guanyaven diners i el Jordi va 
projectar modernitzar i racionalitzar l’explotació per millorar encara 
més els rendiments. Es va formar durant dos anys en un centre privat 
que impartia una formació professional agrària que ell qualifica de 
força precària, però es va espavilar per especialitzar-se en el conreu de 
la fruita de llavor. 

En aquests anys, el Jordi, malgrat les dificultats, ha anat renovant les 
plantades i les varietats i avui, en les 13 ha ja no queda ni una pomera 
de l’època de l’avi; el rec de goteig instal·lat a bona part de la finca 
substitueix el rec a manta; la mecanització, la poda; i, el canvi més im-
portant, la gestió del conreu mitjançant la metodologia de la producció 
integrada que permet afegir el valor de la qualitat mediambiental i de 
salut a una producció que es comercialitza amb la marca de qualitat: 
Poma de Girona. 
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Ha comptat amb l’ajut de l’administració per incorporar-se com a jove 
pagès, també per renovar les plantades i per mecanitzar-se i, actual-
ment, rep la subvenció de la PAC (Política Agrària Comú) a la produc-
ció integrada. Té plans de futur que se centren a seguir perseverant 
en la qualitat de la fruita que produeix i a dimensionar una mica més 
la seva explotació mitjançant l’arrendament d’alguna finca propera 
a la seva, però de moment no n’ha sorgit l’oportunitat. També s’ha 
plantejat diversificar cap al turisme rural. Per fer-ho caldria rehabilitar 
la casa dels masovers, a tocar de la masia principal, però afirma que 
cal pensar-s’ho molt perquè és una inversió important que costaria de 
recuperar. 

Actualment el Jordi té 43 anys i ha format una família amb dos fills, 
una nena, i un nen, el futur hereu, ens diu. Té prou recorregut en l’ofici 
com per poder fer una valoració del què ha passat en l’agricultura en els 
darrers 25 anys i per fer una projecció del futur. Explica que la dècada 
de 1980 va ser bona, la pagesia de la seva zona es va guanyar bé la vida, 
tant els de la poma com els que es dedicaven a la patata i a la mongeta 
del ganxet. Però als anys 90, els preus van caure en picat: «les patates van 
passar de valdre 60 o 70 peles a valdre’n 20 i s’ha quedat així». Els fills han 
marxat de la terra, els més joves són de la seva edat i tenen clar que els 
seus fills i filles no es dedicaran a la pagesia: «al darrere no hi ha ningú i no 
crec pas que vingui ningú». 

El Jordi té confiança en la producció de qualitat. Ell fa les coses ben 
fetes, té cura de les seves pomeres i pereres perquè donin fruita de 
qualitat que sigui valorada en el mercat. A la cooperativa li exigeixen 
produccions de qualitat i ell es preocupa que el procés de producció i 
de manipulació de la seva fruita sigui el més satisfactori possible per 
tal d’obtenir el millor preu. L’única manera de ser competitiu en els 
mercats globalitzats és garantir la qualitat. Malgrat que és optimista, 
ens explica que amb l’experiència adquirida, avui no decidiria fer-se 
càrrec de les terres de la família. Ser pagès vol dir treballar moltes hores 
i sempre patir. Patir per les glaçades, per les pedregades, pels preus... 
Nega amb rotunditat la possibilitat que algun dels seus dos fills siguin 
pagesos: «Jo ja tinc clar que seré l’últim agricultor de la família, ja plego de 
l’agricultura quan em jubili dintre de 25 anys. Jo procuraré que els meus fills no 
facin de pagès».
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Lluís, pagès de l’arròs i altres productes, a Amposta, Montsià

El Lluís és un pagès de 40 anys dedicat al conreu de l’arròs a Amposta, 
al Delta de l’Ebre. Es defineix com un pagès arrossaire, tot i que la seva 
activitat agrària ha anat adaptant-se a diferents conreus i tècniques. No li 
costa canviar, li agrada provar coses noves i ha tendit a la diversificació. 
Avui és productor d’arròs, cítrics, oli i, també de serveis: agroturisme i 
maquinària agrícola.

El pare del Lluís tenia, als anys 80, una explotació de 250 jornals, unes 
55 ha, dedicades al conreu d’horta, la major part de les quals eren 
arrendades. El Lluís descriu el seu pare com un emprenedor que va 
aconseguir treballant molt tota la família, tenir una explotació gran al 
Montsià, en una època en què al Delta s’hi feia molta producció d’horta. 
El pare, la mare, els dos germans i la germana estaven totalment impli-
cats en l’empresa familiar i hi van anar incorporant els nous membres: 
les joves i, més endavant, els néts. Un conreu d’horta tan extens, inten-
siu i industrialitzat com el que tenien necessitava incorporar personal 
de manera discontínua, especialment els dies que s’havia de collir, i 
això va esdevenir un problema perquè costava trobar gent per treballar 
esporàdicament. La comercialització la feien majoritàriament a través 
de la cooperativa, tot i que en alguna ocasió havien anat al mercat de 
Lleida per vendre directament una part de la collita i aconseguir millors 
preus. La dificultat de vendre el tomàquet, l’escarola i la resta de produc-
tes per sobre dels costos de producció va acabar fent desistir la família 
de seguir amb l’horta i, a finals de la dècada de 1990, van decidir-se a 
canviar-la per l’arròs. Gairebé van ser els últims del Delta d’acceptar 
que calia canviar.

Les terres que els quedaven a la part del Delta (la majoria), les van 
destinar a arròs i la part que quedava fora dels límits (Garriga) està 
dedicada al conreu d’olivers i cítrics. El seu germà encara manté una 
hectàrea i mitja dedicada a l’horta i la ven a través de la cooperativa 
de l’Aldea, l’única de la zona que encara té una secció dedicada als 
productes d’horta. La resta de cooperatives ho van deixar després que 
la immensa majoria dels que es dedicaven a la producció d’horta es de-
cidissin a abandonar aquest conreu per l’altíssima competència nacional 
i internacional que té aquest sector.
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L’empresa agrària del Lluís aglutina tota la família: els seus pares, ara 
ja jubilats; la seva germana que comparteix la titularitat de l’explotació 
amb els dos germans, tot i que gairebé no participa en l’activitat agrària 
perquè el seu terç el segueix gestionant el pare; les seves dones i els fills 
del germà del Lluís que han fet recentment la incorporació a l’activitat 
agrària. Actualment gestionen un total de 450 jornals, unes 100 ha, de les 
quals, 60 són arrendades i 40 són de propietat. Gairebé el 95% d’aquesta 
terra es sembra d’arròs, un conreu que, segons ens explica el Lluís, té 
un rendiment econòmic baix, però més segur. Ells mateixos es fan la 
feina, només necessiten contractar les màquines d’arreplegar la collita. 
Tenen tota la resta de maquinària que els cal, fins i tot en tenen massa 
(9 tractors i innombrables accessoris) perquè el canvi de conreu els ha 
obligat a comprar màquines noves i a infrautilitzar les que tenien. Amb 
els seus tractors i remolcs transporten el gra d’arròs des dels camps fins 
a la cooperativa des d’on comercialitzen la producció. Quan acaben la 
collita als seus arrossars, ofereixen el servei de tractor i remolc a altres 
colliters.

L’any 2000, la dona del Lluís va animar-lo a endegar un projecte de tu-
risme rural al mas, una antiga torre medieval. Van utilitzar les ajudes de 
l‘administració per recuperar la torre i per construir un habitatge annex, 
amb prou espai per destinar-lo a allotjar turistes. Des de llavors, viuen 
al mas i hi reben turistes en els períodes de vacances i en els caps de 
setmana. N’estan contents. La dona del Lluís és la titular de l’activitat i 
qui n’assumeix la responsabilitat i la major part de la feina. Els agrada 
tenir gent i valoren la possibilitat de mostrar el dia a dia del treball d’una 
família pagesa a la gent que els visita.

Va ser precisament arran de tenir la residència casa de pagès, que el 
Lluís va plantejar-se la possibilitat de convertir a producció ecològica 
els mandariners que tenia a la finca on estan ubicats la torre i el mas. 
La major part dels tractaments fitosanitaris dels cítrics es fan a l’estiu, a 
l’època en què sempre tenen turistes. Els neguitejava haver de ruixar els 
mandariners havent-hi hostes i, sobretot, xiquets i xiquetes a casa. Per 
estalviar-se la preocupació i, també, per provar tècniques noves que els 
permetessin afegir un major valor econòmic a la collita, van decidir-se 
a conrear mandarina ecològica. Però l’aventura no ha anat prou bé, de 
fet, el Lluís està convençut que és el seu gran fracàs, tot i que reconeix 
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que el principal problema és que l’aigua del pou amb què es reguen els 
mandariners està salinitzada. Encara està indecís, però és molt probable 
que acabi arrencant els mandariners per plantar oliveres, un conreu que 
tampoc l’atrau excessivament perquè l’oli tampoc es ven a bon preu. Ru-
mia, però, si no seria una bona empresa envasar l’oli amb marca pròpia 
i vendre’l a les persones que allotgen a casa. Quan una alternativa no 
acaba de funcionar, cal tenir a punt un altre projecte. L’adaptació és una 
capacitat que han hagut de desenvolupar els pagesos i pageses. El Lluís 
i la seva família en són un exemple.

Albert, pagès productor de fruita ecològica a Abrera,  
Baix Llobregat

El Baix Llobregat és una comarca que havia tingut un paper històric 
en l’alimentació de la població de la ciutat de Barcelona. El creixement 
urbà de la ciutat envers els pobles de l’àrea metropolitana ha significat 
l’extensió del sòl dedicat als usos residencials, industrials i de serveis i la 
progressiva desaparició dels terrenys agrícoles. 

L’Albert és l’últim pagès d’Abrera. Ell, com el seu pare i el seu avi es 
dedica a la producció de fruita dolça tot i que s’ha anat especialitzant en 
el préssec i, des de fa 6 anys, en la producció ecològica. La trajectòria 
pagesa de la família de l’Albert és representativa de l’agricultura de la 
comarca. El seu avi va instal·lar-se a Abrera poc després de la guerra 
civil, quan arran d’uns aiguats es va quedar sense la terra que conreava 
a Sant Andreu de la Barca, el seu poble nadiu. L’avi, de mica en mica, 
va anar comprant bocins de terra que feien peça fins que va tenir una 
finca d’unes 8 ha. La feina corria a càrrec de la família, que era la unitat 
de producció bàsica de l’activitat agrària, tot i que en els moments de 
més intensitat, es llogava algun pagès per ajudar. La fruita que produï-
en era molt variada, l’objectiu era tenir producte per anar al mercat la 
major part de mesos de l’any. Des de les primeres cireres que arribaven 
a finals d’abril, fins als caquis que es collien al novembre, la família de 
l’Albert portava al mercat diferents varietats de préssecs, peres, prunes 
i albercocs. 

El pare i la mare de l’Albert, anaven a vendre la fruita que produïen al 
mercat del Born, a Barcelona. Venien a l’engròs, a les botigues i res-
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taurants de la ciutat, i per fer-ho, havien de sotmetre’s a una jornada 
laboral llarga i esgotadora: sopar a les 9 del vespre; dormir tres hores 
per aixecar-se a les 12; carregar el camió i fer el trajecte fins al Born; 
muntar la parada i, a les 2 de la nit, començar la venda fins a les 5 del 
matí; tornar a carregar el camió per tornar a Abrera, al camp, a treballar 
fins a les 12; dinar, dormir dues o tres hores i, cap a 2/4 de 4, altre cop 
a treballar al camp fins a l’hora de sopar. La mare anava al camp quan 
calia ajudar, però la seva feina era preparar la fruita, triar-la i encaixar-la 
i anar al mercat amb el seu marit per comercialitzar la producció. Quan 
van tancar el mercat del Born, la família de l’Albert es van quedar sense 
mercat de proximitat. Mercabarna els resultava inaccessible. Van anar 
rodant per mercats municipals fins que van poder instal·lar una parada 
de venda a l’engròs en un mercat de la Mancomunitat del Vallès. Hi 
van ser uns 25 anys, fins que les botigues que s’hi subministraven van 
anar plegant, es jubilaven i no els venia ningú al darrere: la competència 
de supermercats i grans superfícies es deixava sentir. Va ser en aquest 
moment, amb l’Albert ja incorporat a l’activitat agrària, després de passar 
uns anys treballant a la Seat, que es va plantejar que calia trobar una 
alternativa: «Hem de fer alguna cosa perquè el mercat s’està acabant, el mercat 
s’està morint i tot està quedant només per les grans distribuïdores». 

Quan van fer aquesta reflexió, l’Albert ja feia 5 anys que, amb altres pa-
gesos i pageses de la comarca, havien organitzat una ADV per contractar 
un tècnic especialitzat en fruita i horta que els assessorés en la millora 
dels processos de producció. L’Albert explica que a la dècada de 1990, 
l’assessorament agrari va quedar en mans de les firmes comercials per-
què l’administració havia desmantellat l’antic sistema d’Extensió Agrària 
sense aportar cap alternativa. Les pageses i pagesos se sentien mancats 
de criteri per filtrar la informació tècnica que rebien de les comercials 
dels productes fitosanitaris i, una mica tips de gastar diners en productes 
per solucionar problemes que en creaven de nous, van decidir-se a raci-
onalitzar els mètodes de producció. Per l’Albert, la formació de l’ADV 
ha representat una experiència iniciàtica que l’ha conduït, de la mà d’un 
tècnic agrònom expert i convençut, cap a la producció ecològica passant 
per un temps d’aprenentatge en la producció integrada.

Va iniciar el camí a la producció integrada perseguint dos objectius, el 
primer, la racionalització de l’ús dels insums, sobretot, els fertilitzants i 
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els fitosanitaris; el segon, aconseguir productes de més qualitat i amb més 
valor en el mercat. L’ús racional dels insums va ser fàcil i satisfactori, però 
va descobrir que el segell de la producció integrada no era conegut pel qui 
consumeix i que no se n’obtenia més rendiment econòmic. Tot plegat el 
va portar a tornar a canviar per aconseguir un segell de qualitat més con-
tundent i que l’acostés a un sector de mercat disposat a pagar una mica 
més per un producte de qualitat diferenciada: la producció ecològica.

El pas previ de l’agricultura convencional a la integrada va facilitar molt 
el procés d’incorporació a l’agricultura ecològica. La terra i els arbres ja 
estaven preparats, ell també. Per resoldre la comercialització, sis socis de 
l’ADV van donar un pas més enllà de l’agricultura i van organitzar una 
empresa per vendre per internet les seves produccions. Avui, Can Perol 
té 18 treballadores i treballadors ocupats a l’obrador, a les oficines, al 
magatzem o en el transport dels productes ecològics que es distribueixen 
a domicili pel sistema de cistelles ecològiques obertes (qui compra tria el 
que hi vol posar) per la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. 

Al final, l’Albert ha acabat on va començar el seu avi, produint aliments 
i buscant la manera de distribuir-los en l’entorn més proper. Al Baix 
Llobregat ho tenen més fàcil que a altres comarques perquè tenen 4 
milions de consumidores i consumidors potencials a la vora. El mercat 
de proximitat i les àrees agrícoles periurbanes tornen a adquirir tot el 
seu sentit.

Antònia i Carles, viticultors del cava a l’Argilaga, Tarragonès

L’Antònia i el seu marit, Carles, són titulars d’una explotació d’unes 100 
ha de vinya al Tarragonès en territori comprès dins la Regió del Cava i, 
per tant, sotmès a les directrius del Consell Regulador del Cava. Entre 
tots dos, i amb el treball de dues persones més que tenen contractades tot 
l’any, gestionen aquesta gran explotació de vinya que produeix cada any 
prop d’un milió de quilos de verema de les varietats xarel·lo i macabeu 
i, en menys quantitat, chardonnais i parellada. Comercialitzen la seva 
producció a través de la cooperativa de l’Argilaga.

Els pares del Carles tenien una propietat de 50 ha, 27 de les quals eren de 
vinya mentre que la resta es repartien entre altres conreus mediterranis 
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propis de la zona (avellaners, garrofers i olivers) i una part de bosc. La 
propietat provenia de la família de la mare del Carles i, en aquella època, 
era una casa «arreglada». Quan el Carles i el seu germà es van incorpo-
rar al món laboral, van optar per la construcció com a feina principal, 
mentre gestionaven l’explotació familiar, com a segona activitat, en hores 
residuals i caps de setmana. 

Al Carles, l’empresa de construcció no el feia feliç. L’any 1993, un any 
després de casar-se, i ja amb l’Antònia al costat, van prendre la decisió de 
deixar l’empresa i dedicar-se a la pagesia. Tocava remuntar unes terres 
que havien quedat força descuidades després d’anys de dedicació parcial 
als conreus. Ho recorden com una època intensa, de molta feina a casa, 
amb l’arribada dels fills, i al tros, comptant, projectant, prenent decisions 
i resolent els problemes que sortien. Van poder comptar amb les ajudes 
de l’administració per fer la incorporació a l’activitat agrària i han tingut 
plans de millora per ajudar-los en la mecanització i reestructuració de 
l’explotació: renovació i condicionament de plantades, i substitució dels 
ametllers, garrofers i avellaners per vinya.

Tenien un tiet solter que era pagès i propietari d’una finca d’extensió i 
característiques similars a la de la mare, quan l’oncle es va retirar, l’An-
tònia i el Carles li van comprar la part de la terra que no els tocava per 
herència. També han anat comprant alguna altra propietat que feia peça 
amb les seves i han arrendat una finca a Renau. Amb tot plegat, avui 
tenen una explotació de poc més de 100 ha, la major part de les quals són 
de vinya emparrada. Conserven una mica de vinya vella, plantada en 
vas, i alguns garrofers i parades de sembradura per deixar descansar la 
terra, però, en general, han tendit a eliminar el policultiu per concentrar-
se només en el conreu intensiu i convencional de vinya. Ens explica que, 
amb una extensió com aquesta, no es poden permetre d’entretenir-se en 
altres collites, la vinya necessita tota l’atenció. 

Tots dos són titulars de l’explotació i a efectes de la DUN (Declaració 
Única Agrària), està registrada com a dues empreses diferents. Ella és 
titular de les terres de la seva sogra, que li consten en arrendament, i 
el marit és titular de les terres en propietat. A la pràctica és una sola 
explotació. L’Antònia participa en les feines de gestió i administració de 
l’empresa agrària i, també, en època de verema quan porta el tractor per 
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carregar la verema i fer viatges a abocar a la cooperativa. L’Antònia es 
defineix com una pagesa d’adopció i es diferencia de la seva sogra que 
anava al tros cada dia; ella considera que hi té una dedicació molt més 
parcial, tot i que essencial perquè sempre ha d’estar disponible pel que 
convé. El treball familiar, com en la major part d’empreses agràries, ja no 
defineix l’explotació del Carles i l’Antònia. La mecanització de les feines 
més importants, la verema i la poda, i la contractació de personal assala-
riat han substituït la família. Tenen dos fills, una nena que, de moment, 
no mostra interès per la terra, i un nen de 12 anys que vol ser pagès, 
una opció que té el consentiment dels pares amb la condició que estudiï 
i que es prepari per dedicar-se a una professió complexa en la qual cal 
dominar, o almenys conèixer, processos molt diversos.

El que més preocupa a la parella en aquests moments és el preu de venda 
de la collita. Porten la verema que produeixen a la cooperativa de l’Ar-
gilaga i allí, un enòleg s’ocupa de l’elaboració d’un vi base de qualitat 
que després es ven, a l’engròs, a alguna de les firmes comercials del 
cava: més habitualment, Freixenet, Jaume Serra o García Carrión. Les 
firmes comercials seleccionen el vi de les tines en funció de la qualitat i 
no acostumen a quedar-se’l tot. La cooperativa sempre es veu obligada 
a vendre una part de la collita a un preu més baix. La verema del 2011 
l’han venuda a 30 pessetes (0,18 E/kg), però consideren que s’hauria de 
poder vendre a 45 o 50 pessetes (0,27E o 0,30E) per tal que sortissin els 
números i fos rendible l’explotació. Els costos de producció són molt alts 
i, amb aquests preus, és impossible amortitzar la inversió en maquinà-
ria. Fa poc van comprar, a mitges amb un altre pagès, una màquina de 
veremar, una inversió molt costosa, però que veuen avantatjosa perquè 
els deixa més llibertat per gestionar la collita i els estalvia el cost de con-
tractar la feina a tercers (més de 400 euros per hectàrea).

La verema que es produeix a l’explotació del Carles i l’Antònia repre-
senta quasi la meitat del total de verema que entra a la cooperativa del 
poble. Un altre maldecap del Carles és la presidència d’aquesta coopera-
tiva, li dóna feina, però valora que és molt important mantenir-la activa 
per garantir que les i els productors locals tinguin una major autonomia i 
control sobre el procés de transformació i comercialització de la collita.

Són crítics amb el paper de l’administració. La forta implicació econòmi-
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ca i també emocional amb l’empresa agrària, els porta a caure en alguna 
contradicció que, d’altra banda, és habitual entre la pagesia. Per una 
banda demanen que l’administració intervingui en la política de preus 
per tal que les comercials no puguin decidir el valor de les collites; per 
l’altra, enfadats amb el sistema, plantegen que potser val més deixar-ho 
tot a mans del mercat, treure les ajudes de l’administració i «deixar-ho tot 
a l’oferta i la demanda i a veure què queda». Tal com afirmen: «això no té 
marxa enrere», resulta impensable dedicar-se a una altra activitat perquè 
fa molts anys que hi inverteixen diners, temps, sentiments i esforç. Per 
això seguiran endavant, esquivant els obstacles que vagin sorgint, en 
la direcció ja traçada: la d’una gran explotació intensiva de vinya que 
produeix varietats destinades a l’elaboració de cava.





5. LA PRODUCCIÓ INTENSIVA I CONVENCIONAL

Comencem aquest apartat fent algunes consideracions al voltant de la 
producció intensiva. En termes molt generals, la producció intensiva és 
el resultat del procés d’industrialització dels processos agraris que va 
tenir lloc durant els anys de l’anomenada Revolució Verda, que perse-
guia l’increment de les produccions agràries i que van liquidar molts 
dels usos agraris tradicionals basats en l’aprofitament dels recursos de 
proximitat i en la destinació d’una part important de les produccions 
agràries a l’autoconsum i a l’alimentació de les poblacions properes. La 
producció intensiva es caracteritza per la intensificació dels mitjans de 
producció: la incorporació d’insums externs a la pròpia explotació (fer-
tilitzants i plaguicides); la capitalització dels processos (mecanització); i 
la salarització de la mà d’obra.

No obstant això, en el sentit estricte del terme, tal com és utilitzat en el 
món agrari a Catalunya, un nombre considerable d’explotacions agràries 
mantenen conreus o activitats que, tècnicament, són considerades exten-
sives, per exemple, la major part de camps d’olivers tenen la consideració 
de conreu extensiu, així com també la ramaderia que no estabula els caps 
de ramat (vegeu nota 1). Per aquesta raó, hem optat per titular aquest 
apartat amb l’etiqueta de la producció intensiva i, també, convencional. 
D’aquesta manera agrupem els conreus, intensificats o no, que són treba-
llats amb tècniques convencionals. Veurem en els apartats corresponents 
que, tant la producció ecològica com la integrada, poden ser qualificades 
que produccions intensives. 

L’agricultura catalana ha recorregut el trajecte del procés d’intensifi-
cació agrària al llarg del segle xx, però, molt especialment, dels anys 
60 ençà, quan s’inicia el procés de dependència de la pagesia respecte 
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a la tecnologia, la indústria química i l’obtenció de capital. En aquest 
procés, la majoria d’explotacions agràries han plegat per manca de 
rendibilitat, perquè eren explotacions petites, dimensionades per ser 
gestionades a la manera tradicional, amb un major control sobre els 
mitjans de producció i per ser capaces de finançar les vides senzilles de 
les famílies pageses. 

La primera gran transformació de les explotacions agràries a què ens 
hem referit en l’apartat anterior és la de la intensificació agrària. La 
pagesia la va afrontar mitjançant la constitució de societats agràries i 
cooperatives que van facilitar la incorporació al nou sistema productiu. 
Les primeres associacions i sindicats agraris van ajuntar els pagesos i 
pageses per facilitar-los l’accés als insums (adobs, plaguicides, llavors..); 
a les noves tècniques de conreu i varietats; i a la innovació tecnològi-
ca. Les persones entrevistades recorden, els més joves perquè ho han 
sentit explicar, l’enrenou que va suposar la compra del primer tractor; 
l’arribada de les primeres vaques des de Dinamarca o el Canadà; la 
substitució de les plantades d’avellaners o de vinya amb varietats fo-
ranes; l’arribada de l’aigua; la incorporació progressiva de plaguicides, 
herbicides, fungicides i adobs químics als conreus; l’abandonament de la 
ramaderia ovina per la manca de pastors... La llista de transformacions 
és llarga i, sobretot, constant, inacabable i inabastable. Les persones 
entrevistades relaten amb preocupació que la renovació no s’acaba mai 
perquè el sistema és voraç, els mercats són inestables, els paladars dels 
qui consumeixen són canviants i difícils de predir, que sempre cal estar 
a l’aguait de les innovacions i que, tot i així, l’explotació pagesa sempre 
és a la corda fluixa per la pressió a què les comercials sotmeten als pro-
ductors i productores.

Totes les explotacions agràries catalanes han passat per aquesta trans-
formació, moltes s’han quedat pel camí, també forma part dels procés 
d’intensificació la desaparició de les explotacions més petites, incapaces 
de fer front a les noves exigències o, simplement, per no estar disposades 
a fer-ho. La immensa majoria de les explotacions actuals són en aquest 
sistema d’intensificació productiva, malgrat que hagin anat introduint 
alguns correctors (promoguts des del mercat i des de l’administració) 
com la incorporació del criteri de la qualitat del producte per sobre de la 
quantitat i la importància de gestionar correctament els productes fitosa-
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nitaris per produir aliments segurs i saludables (la traçabilitat). Algunes 
persones manifesten els seus dubtes respecte a la possibilitat de continuar 
en aquesta línia, atès l’increment constant dels costos econòmics i ambi-
entals, però, malgrat tot, segueixen en el sistema per sentir-se incapaços 
de trobar-hi alternativa; d’altres es mostren absolutament convençudes 
que el procés no té marxa enrere perquè les alternatives que es plantegen 
(produccions ecològiques o integrades) poden absorbir només una mino-
ria d’explotacions i no pot ser una solució per a totes les produccions del 
país. La majoria són ecoescèptics que defineixen l’agricultura ecològica 
utilitzant tots els estereotips possibles (baixos rendiments i poca qualitat), 
mancats d’un coneixement directe de la lògica, de les tècniques, dels 
processos i de la qualitat de les produccions. 

En el món pagès, entre les persones que han optat per vies alternatives 
a la producció convencional hi ha les que s’han dedicat a la producció 
integrada i a la producció ecològica. Hi dedicarem tot un apartat, però 
volem introduir aquí algunes consideracions. En el cas de la producció 
integrada, és una alternativa plantejada per l’administració. Les ajudes 
de la PAC a la producció integrada animen a molts pagesos i pageses a 
assumir unes mesures agroambientals (control i racionalització de l’ús de 
fitosanitaris, adobs, manteniment de capes vegetals i marges per evitar 
l’erosió, etc.) que, en principi els resulten antipàtiques, sobretot perquè 
ho interpreten com una pèrdua de llibertat en la gestió de l’explotació; 
malgrat tot, a poc a poc han anat normalitzant aquestes pràctiques i els 
sistemes de control documental. Volem posar l’accent, però, que, en 
general, no ha sigut un procés desitjat ni una decisió adoptada a partir 
de la presa de consciència de la pagesia respecte als problemes mediambi-
entals i de salut pública (per a la salut del pagès i la del consumidor) que 
suposa la producció intensiva convencional. L’agricultura integrada, tot i 
no modificar d’arrel el sistema de l’agricultura intensiva, sí que ha servit 
per introduir un maneig de plagues més sostenible. A nivell tècnic aquest 
tipus d’agricultura ha iniciat el canvi cap a un model alternatiu, tot i això 
ha topat amb el mur infranquejable del mercat i no ha aconseguit posar 
preu al valor afegit que ha suposat la integració. És per aquest motiu 
que és percebuda com una variant de la intensiva. L’Albert va passar de 
l’agricultura convencional que li havien ensenyat el seu pare i el seu avi, 
a l’agricultura integrada com una manera d’actualitzar i racionalitzar un 
mètode de treball que considerava massa intuïtiu i conservador:
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«Doncs això estava en convencional totalment el maneig, i bueno, jo com 
què m’acabava d’incorporar també tenia les meves idees però, primer vaig 
entrar en la dinàmica de la feina de la finca, tot i que ja n’anava fent perquè 
a part de les vuit hores que feia a la fàbrica també anava al camp perquè 
quan una cosa t’agrada treus hores d’on sigui per anar-hi. Llavors, fa 12 
anys, amb una colla de pagesos vam formar l’ADV i va sortir la possibilitat 
de, bueno la possibilitat, llavors era com un corrent que hi havia, el tema de 
la producció integrada, de la marieta, i vam decidir doncs, bueno, vam anar 
amb xerrades i amb conferències i d’allò, i tothom ens deia que era molt 
interessant. Però, que a part de ser un sistema que et donava unes pautes 
de treball, allò un afegir un plus de valor a l’hora de comercialitzar, no va ser 
veritat. Bé, gràcies a la producció integrada, et donaven una certificació amb 
un segell. Com a mètode de treball ens va anar molt bé, perquè teníem una 
metodologia quan abans fèiem les coses més aviat per rutina perquè les feia 
el pare o les feia l’avi, sense cap base científica: –això es fa així perquè s’ha 
fet sempre així i ja està!» (Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)

Pel que fa a la producció ecològica, observem dues realitats. En primer 
lloc, la dels productors i productores més antics, que es van incorporar a 
la producció ecològica fa temps, potser abans que la PAC (Política Agrà-
ria Comú) implementés programes d’ajut específic per aquestes produc-
cions. Es tracta de productors i productores que podem inscriure, més o 
menys, en els dictats de l’agroecologia, i que conceben la seva activitat 
des d’un punt de vista integral, i des d’un posicionament crític amb la 
producció intensiva per raó dels danys que comporta al benestar, la salut 
i el medi ambient i, també, per motius de justícia social, per les conse-
qüències que la intensificació dels conreus ha tingut en el desequilibri 
alimentari mundial. En segon lloc hem trobat productores i productors 
ecològics d’incorporació més recent que veuen en l’ecologia una estra-
tègia productiva que afegeix valor a les seves collites i que els permet 
aconseguir un sector de mercat que està disposat a pagar més per uns 
productes obtinguts a partir de pràctiques sostenibles que els garanteixen 
una alimentació saludable (vegeu l’apartat corresponent a la producció 
ecològica). Aquest és el cas del Josep, que va decidir fer cereal ecològic 
a la Segarra per incrementar la rendibilitat del conreu:

«Llavons veia que el benefici havie de començar, la rentabilitat de l’agricul-
tor ere millor pos marxar de lo que fa la majoria de gent, aquí si som 25 
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pagesos, aquí a Guissona, pues no hi ha cap més que faigue ecològic, sóc 
sol aquí a Guissona. [...] vam estar parlant dos o tres, érem tres, però al final 
vam ser tres que vam engegar aquest tema, tres de la mateixa colla, i bueno, 
un tenie pollastres, jo tenie, estava a punt de tenir vedells, i l’altre tenie porcs, 
un cicle tancat de verres. Llavons vam agafar tots tres i vam anar a Barcelona 
al CCPAE (Consell Català de Producció Agrària Ecològica), bueno, a veure 
què, a veure què podem fer, i clar tots anàvem pel mateix, los residus que 
teníem de les nostres granges a veure si servien per l’ecològic, per marxar 
de lo normal de l’agricultor perquè el blat l’estaven pagant a 20 pessetes, 
amb pessetes, i ara l’estan pagant a 30, 35 i 40 havie arribat. Però, és clar, a 
20 pessetes és que quan havies contat i fet i dit no t’hi quedae res, i bueno, 
si continuem així no quede res! I llavons tinguent les granges i això, dic 
bueno, l’altre de 20 se n’anave a 50 pessetes o 45-50, doblàvem els preus 
amb l’ecològic, a llavorens, quan vam començar a moure fils, perquè el 
cereal estave molt baix, clar, ara s’ha apujat i l’altre no l’han apujat tant, això 
és una escala que s’ha quedat, ha pujat un i l’altre s’ha quedat una miqueta 
més alt però, ja hi és l’escala però no és tan alta, ara lo graó és més baixet. 
I bueno, vam començar i el dels porcs, pos com que el purí no el volen als 
ecològics pues ell va marxar, i l’altre, el del pollastre s’ha quedat. (Josep, 
Segarra, cereal i ramaderia).

Tornant a l’agricultura intensiva convencional, la podem caracteritzar 
de la manera següent:

La dimensióºº . Sempre hi ha al darrera un procés de dimensionat de 
l’explotació que s’aconsegueix mitjançant la compra de terres o bé, 
majoritàriament, mitjançant l’arrendament de les terres de les explo-
tacions que han plegat. El nombre d’hectàrees varia molt segons el 
tipus de conreu: poden ser 400 en el cereal, a l’Urgell; 30 de vinya 
per a cava al Tarragonès; 15 de vinya, amb celler propi al Priorat; 10 
de fruiters al Baix Llobregat; 20 d’avellaners al Baix Camp; o 150 de 
prat i sembrat a la Cerdanya. Poques vegades es pot créixer de ma-
nera concentrada, un dels problemes del dimensionat és la dispersió 
parcel·lària perquè encareix els costos de producció:

«Claro, molts més costos, això està amb tres finques, vol dir que tens que 
tindre tres capçals de reg, saps que és un capçal de reg? Vol dir que has 
de tenir un motor a cada lloc, tens que tindre un programador a cada lloc 
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i tens que tindre sistema de fertilització a cada lloc. Claro, tot junt amb un 
motor que pot ser una mica més; después el problema que tenim aquí és 
que a lo millor per regar de goter s’haurien de fer estructures per regar 
molt i llavorens ficar una bomba gran, bombejar l’aigua, pujar-la a un lloc 
elevat i llavons regar per gravetat, perquè represente que si hem de regar 
amb electricitat no hi ha problema perquè hi ha moterets des de molt petits 
hasta lo que et convingui, però d’electricitat n’hi ha molt poca per l’Horta, 
i llavorens què passe, que has de regar amb gasoil, i un motoret de gasoil 
no hi és un motoret de la mida que necessitaries, i has de posar un motor 
més gran, i llavorens casi tots tenim un motor, un motor, un motor que vas 
super sobrat i que estàs gastant molt combustible.» (Miquel, Segrià, fruit 
dolça i vedells)

Els conreusºº . La tendència al monoconreu de la qual hem parlat i que 
és tan característica de la intensificació productiva que ha comportat 
una pèrdua significativa de la diversitat de conreus i de les pràctiques 
pageses que treballaven a partir de l’associació de conreus. En algun 
altre apartat hem fet referència a una certa pervivència del policon-
reu.

Les varietatsºº . La intensificació ha sacrificat la biodiversitat. Moltes 
varietats locals han desaparegut per l’expansió generalitzada de lla-
vors i planters forans, valorats per assolir rendiments més alts o per 
oferir més resistència, sense tenir en compte el nivell d’adaptació de 
les varietats als medis locals.

La tecnificacióºº . Sofisticades tecnologies que, en principi, faciliten la 
feina pagesa, estalvien mà d’obra i optimitzen els processos, però que 
generen una dependència molt gran i suposen inversions de capital 
milionàries difícilment amortitzables, amb el suport del finançament 
dels plans de millora de l’administració.

«Miri, quan vem començar a munyir amb màquines, tota la gent del poble 
deien “aquest està boig, aquest està boig! Es quedarà sense vaques!”. Però 
vaig veure que tard o d’hora la gent n’anava posant de màquines. Llavors ja 
va començar a sortir l’ordeño directe, que ja no s’havia d’anar amb aquelles 
olles i tot en allò, cony! Hem de mirar de posar-ho amb l’ordeño directe! 
Agafo l’ordeño directe i el vem posar. Però no en vaig pas tenir prou! Llavons 
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van sortir les sales de munyir, les primeres sales de munyir que llavons eren 
un 6x2, i ja vam munyir amb la sala aquesta, i ara hem fet la, hem comprat 
una altra sala que és d’aquelles rotatives, ara tenim aquesta sala, aquesta 
sala fa, a l’agost va fer 6 anys que la vam estrenar. [...] Tot va amb ordinador, 
però bueno, és una passada, és una passada aquesta màquina. [...] Nosatres 
no hem tingut cap problema. Tu t’has de recordar que allà a l’ordenador la 
vaca que està de zel ja te la separa, perquè com que s’ha mogut més que 
les altres o això, ja quan has acabat de munyir, s’obre una porta i ja se’n va 
a una sala a part, i ja ho decideix la màquina. [...] Cada 10 anys una quadra 
s’ha de transformar.» (Josep-pare, Cerdanya, llet)

El regadiuºº . El desig d’aigua és la quimera més estesa entre la cultu-
ra pagesa arreu del món. La intensificació productiva comença per 
aquí i l’extensió de regadius en antigues i extenses zones de secà 
(plans hidràulics que deriven l’aigua dels rius i que posen en fun-
cionament nous canals) pot provocar sobreproduccions i caiguda 
de preus.

«Aquí ara podem tindre un problema greu a nivell de Lleida que hi haurà un 
increment de producció de fruita de pinyol impressionant, no? I a lo millor 
pues hi haurà alguna, per tots aquests recs nous que s’han fet a la perifèria, 
bueno, me semble que tot allò de Torres de Segre i Sunyer me semble que 
és aigua bombejada del Segre o no sé on, i después els recs nous aquestos 
del canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues i tot això, que potser que aquestos 
recs pues potser s’haurien de fer de dir –fem uns recs de suport però man-
tenim els conreus tradicionals, per mi, per mi. Perquè si tots fotem fruita no 
la vendrem a ningú llavorens.» (Miquel, Segrià, fruit dolça i vedells)

Els insums externsºº . Les multinacionals són subministradores de tot 
tipus de productes químics que cal aplicar per resoldre les plagues i 
malures que van sorgint en els conreus. Fitosanitaris creats per cor-
regir l’acció d’altres fitosanitaris... Els pagesos i pageses valoren, de 
sempre, els costos econòmics que comporta l’aplicació dels productes 
i, cada cop més, prenen consciència dels costos mediambientals i per 
a la salut de les persones, la seva també. Qui practica l’agricultura in-
tensiva convencional se sent lligat a l’aplicació d’aquesta gran varietat 
de productes, sense els quals no veu cap possibilitat de tirar endavant 
els seus conreus.
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«L’ADV ens ha sigut clau, clau, aquí a la comarca ha sigut clau, perquè ha fet 
un canvi, la pagesia d’aquí a la comarca ha fet un canvi en el sentit de què 
abans tothom anava a la seva, cadascú anava per lliure, bueno antigament 
hi havia hagut el Servicio de Extensión Agraria que ens portaven d’excursió, 
bueno jo no ho recordo, però el meu pare! Però després va ser pitjor, perquè 
el servei d’extensió agrària va desaparèixer o va quedar testimonial, i entre 
això i l’ADV hi va haver un buit d’assessorament que el van aprofitar les 
cases comercials de fitosanitaris, van dir –ara és la nostra!, i venien cada dia 
al camp. Cada dia tenies un comercial, cada dia, cada dia! No sabies com 
treure-te’ls de sobre! Dius bueno pues al final he cregut a ell perquè ningú 
no t’explica res! (Ens deien) –jo tinc la solució, és molt car, però ja veuràs com 
amb això no hi haurà problema, al cap de sis mesos ha creat una resistència 
a allò; i –això ja no va bé; i –no pateixis ara hem tret una cosa nova que 
encara va més bé, és més cara però encara va més bé!. Fins que al final, una 
mica com lo de la comercialització, amb l’assessorament vam dir –prou, prou 
perquè ens estan prenent el pèl, s’estan fent rics a costa nostra!» (Albert, Baix 
Llobregat, fruita dolça)

L’increment de la cabana ramaderaºº . Les explotacions tradicionals 
practicaven un tipus de ramaderia extensiva, pensada, bàsicament, 
per a l’autoconsum. Les cases pageses tenien una mica de tot, gallines, 
conills, algun porc, ànecs, cabres, en algunes zones, especialment al 
Pirineu i Prepirineu, vaques i vedells. Una animals que proporcio-
naven aliments, alguns excedents per comercialitzar en proximitat, 
adob orgànic i força de treball. Les ovelles eren els únics animals que 
constituïen ramats amb un nombre significatiu de caps, la resta de 
bestiar es produïa en petites quantitats. La intensificació productiva 
ha comportat la reducció del nombre de productors i productores, i 
l’increment exponencial del nombre de caps de bestiar. On fa 40 anys 
hi havia 20 vaques lleteres, avui n’hi ha 150 i on hi havia 15 vedells 
avui n’hi ha 300. L’alimentació d’aquesta cabana ramadera, així com 
la gestió dels fems resulta molt problemàtica. L’alimentació és un 
problema a causa de l’increment dels preus dels cereals, provocats per 
l’especulació existent en els mercats (biocombustibles i la considera-
ció del cereal com un valor de futur) i la gestió dels fems per l’efecte 
contaminant que, a grans quantitats, tenen sobre el subsòl. L’Eduard 
té uns 60 anys i ha viscut l’increment de la cabana ramadera i altres 
canvis productius a la seva explotació:
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«[...] tenívom l’explotació lletera, tenívom l’explotació lletera aquí a dintre el 
poble i llavons vam anar cap a les afores del poble, quan estàvom aquí a 
dintre de llet tenívom 20 vaques de llet i llavons allà ja vam anar creixent. 
Amb lo meu nebot, mos vam posar tots dos a l’explotació, ell és jove que 
té 30 anys i llavons mos vam posar. [...] La vam fer gran sí, vam pujar les 
vaques que tenívom aquí al poble que eren 20, no ens en cabiven més, i 
llavons allà ja vam anar augmentant, i va ser a l’any 80, les riuades van ser 
a l’any 82 i a les riuades encara estàvom aquí, pues va ser l’any 89 o així. 
[...] Tenívom una explotació de 150 vaques de llet i fa poc hem canviat i ara 
tenim vaques de carn i una granja amb ovelles, hem canviat d’explotació de 
vaques de llet, portàvom la llet aquí al Cadí i ara hem posat, ja fa uns anys 
que tenívom ovelles i ara hem tret la vaca de llet i hem posat la vaca de 
carn.» (Eduard, Alt Urgell, vaques i ovelles)

L’iºº ncrement de producció. Explotacions més grans, extensió dels re-
gadius, intensificació de la fertilització del sòl... Tot plegat comporta 
la major productivitat dels sòls i la necessitat que s’hagin de gestionar 
quantitats més grans de producte i que es tinguin més dificultats de 
comercialització. La mecanització ho ha fet possible i també les coo-
peratives que han assumit la major part d’aquesta gestió: emmagat-
zematge de les collites, processos de transformació i comercialització. 
El cereal, la fruita seca, la verema, la fruita dolça o el cítric. El pagès i 
la pagesa tenen cura del procés productiu, però el volum de la collita 
supera la seva capacitat de gestió del producte.

«Un dels motius perquè vam agafar 20 ha més és perquè amb la mateixa 
maquinària i amb la mateixa gent podíem portar moltes més hectàrees. I 
después agafem gent en aquestos moments puntuals. Amb aquesta finca 
gran lo reg és automàtic, allí no cal fer res, l’abonat és automàtic i els costos, 
com que és una finca gran i només hi ha tres varietats, són a la mitat que els 
altres puestos. Abans, amb 15 ha teníem 15 varietats, i ara la idea és amb 35 
ha tindre’n 5 o 6. s’ha de reduir costos, perquè sinó com més varietats fem 
els costos són molt alts i les coses com estan avui en dia sinó redueixes costos 
no pots; sinó les explotacions no són viables. [...] (La cooperativa) la venie on 
podie. Per Europa, mercat nacional i algo d’exportació; se feie menos que 
es fa ara d’exportació, exportació a França, algo d’Inglaterra o d’Alemània i 
poca cosa més, et parlo de fa cinc o sis anys enrere que és quan estàvom a 
la cooperativa, una cooperativa petita.» (Josep, Ribera d’Ebre, fruita dolça)
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La comercialitzacióºº . Amb la intensificació productiva, l’estratègia 
de comercialització ha acabat d’allunyar-se de qui produeix. Amb 
l’agricultura extensiva es mantenia el control de la comercialització: 
es decidia el moment de vendre les collites i s’escollia el comerciant 
en funció del preu que oferia; també es comercialitzava, almenys 
una part de la producció, pel sistema de venda directa, al comerç de 
proximitat (botigues locals o a la porta de casa). Avui la comercialit-
zació de les (mono)collites es concentra en mans de cooperatives o 
comerciants que, a la vegada treballen amb les grans operadores de 
l’alimentació (Mercadona, Carrefour; Nestlé, García Simón...) que 
són les que acaben decidint els preus de mercat de les collites. Els 
preus es decideixen a distància, molt lluny dels qui produeixen i sen-
se tenir en compte les condicions ni els costos de producció (vegeu 
l’apartat de comercialització).

«Te pots defensar si fas un producte amb el que puguis arribar al consumi-
dor. Però és molt difícil. [...] És que naltros aquí mateix (a la Cooperativa de 
l’Argilaga) hauríem de vendre 2.200.000 ampolles de cava. Clar, a veure, 
hauries de vendre-ho tot. Però perquè jo vengui 2 milions d’ampolles a mi 
de què em serveix vendre 100 ampolles? [...] Clar, comercialitzar dos milions 
i pico d’ampolles és molt difícil.» (Carles, l’Argilaga, vinya)

L’entrada en joc de grans produccions agràriesºº . L’agricultura és també 
un sector per a l’especulació amb capitals forans, procedents d’altres 
sectors com el de la construcció, fins al moment de l’esclat de la crisi. 
La pagesia denuncia l’arribada d’inversors que adquireixen terres i 
posen en funcionament grans explotacions de monoconreu (cítric, 
vinya, horta, fruita dolça, cereal...) que alteren profundament els en-
torns agraris locals: increment del preu de la terra, canvien els mer-
cats de treball, de les relacions laborals i, evidentment, de les formes 
de comercialització i dels preus de mercat. Alguns cops aquests me-
gaprojectes no encaixen ni en el territori ni en el mercat, el Raimon, 
ens ho explica amb l’exemple dels cellers del Priorat:

«La terra va arribar un moment que es va fixar... quan el Torres va estar com-
prant vinyes per aquí va dir que pagava 3.000 euros l’hectàrea, i va quedar 
com una mica fixat aquest preu. Que no sé quin any devia ser... 2000 i 
algo. Al 2000 o 2005, suposo que era llavorens. I va fixar un preu i aquest 
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preu va quedar una mica fixat per la terra i així que no hi havia res plantat, 
eh? [...] Uns 3000 euros l’hectàrea. i va quedar una mica posat aquest preu 
com més o menys estàndard. Però amb el tema del boom i per diferents 
motius hi va haver terra que es va vendre bastant més cara. A 12 o 24000 
euros l’hectàrea. cada any així, eh? [...] Erm. Si, si. però allò eren coses de per 
exemple un tio que volia fer una finca gran en una zona i tenia que pagar 
més perquè clar, aquí dalt... i aquest senyor va pagar aquests preus... i es va 
fer la carretera. [...] Mira, aquella d’allà es d’un deixeble del Serrat, bueno, 
amb un soci seu. I allà està el del Serrat que està... bueno, entre Cornudella 
i... però aquest del Serrat ja està tancat. [...] Amb la inversió que feien i els 
gastos que tenien perquè tot de lo bueno lo mejor, tot lo més car, enólogos 
els que feien falta, administratius, comercials, d’aquí i d’allà, tot tocat per la 
pela... clar, això no era viable. Està tot perdut. Està tot abandonat.» (Raimon, 
Priorat, vinya i celler)

Al cítric també ha tingut molta incidència l’aterratge d’inversors va-
lencians interessats a comprar terra al Montsià i Baix Ebre. La seva 
arribada ha transformat les condicions de comercialització, ha incre-
mentat el preu de la terra i ha provocat sobreproducció de cítric:

«La majoria de vegades nosaltres parlàvem que ens venien els de la rajola, o 
del taulell, da igual, quan han vingut aquí i han vingut amb diners i han invertit 
on han volgut. Però en aquesta zona de natros, els valencians tenen més il-
lusió en la taronja que en oliveres, i llavons aquí han invertit molt. Compraven 
als pagesos de tota la vida la terra més cara que es venia per aquí, o sigui si 
un altre pagès venia unes oliveres, per dir algo, a 300.000 pessetes el jornal, 
aquests ho pagaven a 500.000 i aquell pagès clar, content, casi no guanyava 
res amb les oliveres, pues venia la terra». (Joaquim, Baix Ebre, cítric i olivera)

L’agricultura a temps parcialºº . No té a veure directament amb el pro-
cés d’intensificació, sinó amb la consolidació d’un model de societat 
urbana que s’especialitza, primer en la indústria i, ara, en els serveis. 
El fet és que les condicions d’intensificació productiva permeten que 
professionals de la indústria i dels serveis siguin també productors/
es agraris/àries. De fet, la gran paradoxa és que, al nostre país, bona 
part de la superfície agrària es manté gràcies a aquesta particular 
manera de produir en la qual qui produeix no és professional agrari, 
ni pagès/a, és clar. L’agricultura a temps parcial es manté en els espais 
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agraris més pròxims a les zones urbanes, en àrees que podem definir 
com a parcs agraris metropolitzats. El Josep va treballar les seves 
terres a temps parcial fins que va decidir-se a retornar a l’agricultura 
i la ramaderia en opció ecològica: 

«Treballava amb una indústria, vaig treballar 20 anys amb una indústria però 
també feia la feina de casa, i bueno fa 6 o 7 anys que vaig deixar la feina 
de la indústria per posa’m a agricultor a temps complert, sí, perquè anava 
molt apretat, i dic, bueno, o una cosa o l’altra! I llavorens al puguer fer les 
granges allavorens vaig puguer entrar al món ecològic, perquè el que jo 
tenia, jo i d’altres, lo que tenim clar és que si no tens menjar per donar a la 
terra l’ecològic és molt trist. És a dir, si tu amb una taula només hi poses una 
cassola i no hi ha prou menjar pels que han de menjar, pues ens fotrem de 
gana! I has de tenir pues una manera de poder adobar les terres, jo vaig 
començar per aquí primer, fer dos explotacions, una a cada finca de les dos 
finques grans, de cada poble, he fet una explotació a cada finca de vedells i 
amb aquests vedells puc adobar les terres i la mateixa palla que surt de les 
terres la dono a menjar als vedells, i llavons més o menos faig un cicle tancat 
a cada finca.» (Josep, Segarra, cereal i ramaderia)

Totes les persones entrevistades coincideixen a sentir-se atrapades pel 
model d’agricultura intensiva. En poden valorar els inconvenients i els 
múltiples problemes que els comporta, en són ben conscients i els verbalit-
zen, però es resignen a la situació afirmant que no hi ha possibilitat de fer 
marxa enrere. Les explotacions s’han transformat moltíssim, i la transfor-
mació ha estat cara en diners i en implicació personal. La pagesia ha hagut 
d’afrontar molts reptes per mantenir-se en el sistema; ha estat un procés 
continu de transformació per adaptar-se a les exigències de les innovacions 
tecnològiques, de les normatives, del consum i dels mercats. Al Jaume, 
ramader del Pallars Jussà, ha fet un esforç econòmic i d’imaginació molt 
gran per reinventar l’explotació ramadera de la seva família i ha sortit de 
la producció intensiva convencional per dedicar-se a la producció ecològica 
i ha entrat en la transformació i en la comercialització de la producció de 
carn. A l’altre Pallars, el Jaume de Peramea, productor lleter, planteja que 
estan en un espiral d’on costa sortir:
 

«Una mica el problema és aguet de tot plegat, que tu vas muntant coses i, 
per exemple, la llet ara porta un temps que està casi, casi, sota preu de cost, 
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perquè el preu del menjar està pels núvols i el preu de la llet està per sota, 
per terra. Clar, jo no puc plegar, no és tant senzill plegar, encara que pel que 
sigui perdis diners tu has de continuar! Que fem? Aquest és un plantejament 
que mos hem fet moltes vegades, escolta, hem arribat a un punt, perquè 
vegis, no?, no fèvom prou menjar i no fèvom prou per les vaques que tení-
om a baix (a la granja Brams), i vam dir “escolta, comprarem el unifeed tot 
preparat, i lo que és la base territorial nostra per les vedelles i si ens sobre ens 
ho veníem”. Bueno, fas això, comença a puiar el preu del menjar, comença 
a puiar el preu del menjar des de 0’1990 el quilo d’unifeed, a 0’2663 que 
pagàvom l’última vegada. Clar, tu imagina’t, això significave que del dia que 
vam començar a gastar aguell unifeed (fa un any i mig que vam canviar 
a Linyola i fa dos mesos que vam parar de gasta’l) mos gastàvom per les 
mateixes vaques, per la mateixa llet, les mateixes vaques la mateixa activitat 
9000 E més cada mes. Clar, vam passar del 5 i pico E per vaca i llet d’ali-
mentació a 8 E i pico; això no és pot aguantar, és que aquí si fas números 
no et surten per enlloc, entens? Que fas? Escolta, hem de canviar la fórmula, 
faran menos llet! Pues faran menos, clar és que aquesta és una fórmula per 
no sé què, nosatres hem baixat dos litros per vaca i per tant faré tanta menos 
llet, però clar, llavors tens vaques menos preparades i si et puie el preu de la 
llet, la llet ha estat fàcil però fer-la puiar coste que és una passada, que fas? 
Deixes eixugar vaques i si puie el preu de la llet menos vaques per munyir. 
Vam optar per vendre unes quantes vedelles i vam optar pues per vaques 
que estan a 20 litros de llet que abans eren vaques de bandera i no estaven 
prenyades i no les conservem. Hem baixat de 160 vaques a 140 que estem 
munyint ara. Bueno, ja anirem recuperant, ara estem tornant a criar vedelles 
i ja tornarem a pujar, però clar, d’alguna manera, clar, que fas? La vaca que 
fa 22 litros no es guanya el que és menge, per tant perquè cony la tens 
allí? T’ajuda a mantindre els costos fixes, sí, sí, però no és guanya el que es 
menge! Tot plegat és molt complicat. Què vam fer? Vam dir, escolta, fem una 
cosa, és igual, tirem-nos la manta al cap, hem comprat un remolc Unifeed 
que ens ha costat 30.000 E, hem de preveure que una de les persones que 
tenim fa pràcticament només menjar i fa menjar per tots els animals. Ara, 
al fer-nos el menjar nosaltres, ja mos hem acabat casi la pastura que vam 
collir aguest any, ja mon quede per un mes o això, i ara harem de comprar 
pastura a més a més, bueno, pues harem de comprar pastura. I ja està. Però 
vull dir, és una aposta, i això per reduir pues això de 8 E per vaca i dia a 
6E, 6’5E, comptem estalvia-mos, si tot funione bé. Però per contra pel canvi 
les vaques han baixat la llet i ara a veure. [...]
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Clar, és que tot plegat és molt més complicat.... una cosa està clar, en ex-
plotacions petites com la nostra, si ara haguéssim de fer tot lo que hem fet, 
potser ens ho platejaríem, més pel tema, o sigui, ja t’agrade i la cosa que té és 
la satisfacció de crear una cosa de 0 i ere tot nou i ara (la gent) ho coneixen.» 
(Jaume, Pallars Sobirà, llet i elaborats làctics)

Gairebé totes les persones entrevistades ens han parlat en aquest mateix 
sentit. No és possible abandonar:

«No, a veure, tens aquí un munt de milions invertits ni que no ho sembli i has 
de tirar del carro com sigui. Vull dir què has de fer? Vendre-t’ho tot? I què? De 
què viuràs? Però la realitat és que molts dies ho engegaries tot a fer punyetes, 
aquesta és la realitat. Perquè quan vas i vens una cosa i veus el preu a vegades 
ho engegaries tot a fer punyetes. I després et pares a pensar i dius: –bueno, 
què he de fer?» (Antònia, Tarragonès, vinya)

Per acabar, la intensificació productiva és un procés que ha portat les 
explotacions agràries catalanes cap a la tecnificació, l’especialització pro-
ductiva, una major dimensió de les explotacions, l’increment productiu 
i, també cap a una major dependència respecte al crèdit, els insums ex-
terns i els capricis dels mercats globalitzats. Com veurem en els propers 
apartats, parlem d’intensificació en agricultura convencional però també 
en l’agricultura ecològica i en la integrada; alguns pagesos i pageses han 
buscat en aquests sistemes productius una via de sortida a les dificultats 
conegudes de l’agricultura convencional, però no han aconseguit esca-
par-se de la lògica de la intensificació pròpia de l’agricultura dels països 
industrialitzats. En general, la pagesia té plenament consciència de les 
dificultats que es deriven de la intensificació, no obstant això, amb igual 
claredat veuen les dificultats de sortir del sistema. 



6. PRODUCCIÓ AGRÀRIA I RESPONSABILITAT  
AMB EL MEDI I LA SALUT DE LES PERSONES

En les últimes dècades ser pagès o pagesa i fer allò que correspon a l’ofi-
ci, produir aliments per a les persones i els animals, ha passat, en més 
d’una ocasió, a estar sota sospita. Ens referim a les valoracions sobre la 
qualitat i la seguretat del menjar produït. Pensem en les diferents alarmes 
que ha patit el consum d’aliments i que han provocat daltabaixos en el 
consum i la comercialització de productes agroramaders, com va ser el 
cas més greu viscut a l’Estat espanyol pel consum d’oli de colza a inicis 
de la dècada dels 80, o la crisi de les «vaques boges» (Encefalopatia espon-
giforme bovina) a Anglaterra a mitjans dels anys 90, o l’última crisi viscuda 
el 2011 deguda al consum d’aliments contaminats per un bacteri (Esche-
richia coli) a Alemanya. Totes han tingut efectes perversos en el control 
de la producció i la distribució d’aliments i, sobretot, en el seu comerç 
al llarg del territori de la Unió Europea; els principals afectats són per 
una banda els productors i productores i per l’altra els consumidors i 
consumidores. En aquest apartat volem parlar de les responsabilitats 
que el sector agrícola i ramader contrau amb la preservació del medi 
i la seva implicació en la millora de la seguretat alimentària; i exposar 
quins efectes han tingut aquestes qüestions en la consecució d’un canvi 
de model productiu.

El concepte de seguretat alimentària prové dels conceptes anglosaxons 
food security (seguretat alimentària) que les polítiques agràries mundials 
sorgides de la FAO utilitzen per parlar de la suficiència i disponibilitat 
d’aliments per abastir als diferents grups humans. Una segona accepció 
és la que emprem dels termes food safety (salubritat alimentària) i que fa 
referència a les qualitats saludables i la higiene dels aliments. Europa té 
des de fa dècades i fins al moment, suficiència alimentària per a la seva 
població, malgrat l’origen geogràfic de molts productes que trobem en 
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els nostres mercats i que la distribució no és la que hauria de ser. No és 
l’accepció referida a les crisis alimentàries la que ens preocupa en aquest 
context. La qüestió que ens interessa és la salubritat en les formes de 
producció, transformació i manipulació dels aliments, molt especialment 
en el sistema de producció. 

Les dues accepcions estan estretament lligades i vinculades al concepte 
de sobirania alimentària i formen part del mateix plantejament a escala 
global, però la resposta del món pagès, a nivell local, se centra més en 
la qüestió de la qualitat que en la distribució dels aliments. La Sobirania 
Alimentària és un concepte nascut dels moviments socials crítics amb 
els efectes de la globalització econòmica sobre les poblacions pageses i 
indígenes a l’Amèrica Llatina que planteja una alternativa per fer front 
a l’agricultura capitalista i a la internacionalització dels mercats, la pri-
mera de les seves lluites és garantir l’alimentació de la població i l’accés 
als recursos productius. La seva translació als països occidentals ha fet 
que l’ordre de prioritats es modifiquessin i que la qualitat alimentària 
i la salubritat encapçalin les demandes. Com veurem més endavant la 
Sobirania Alimentària establirà un vincle estret amb l’agroecologia per 
tal d’aconseguir part dels seus objectius: recuperació de les explotacions 
familiars, recerca de l’autonomia local i dels mercats de proximitat. 

Aquesta preocupació s’exemplifica en diverses entrevistes, hem triat aquí 
el sector lleter per expressar-ho:

«Amb el tema de la qualitat s’ha avançat molt. És que el que ara exigei-
xen amb el que exigien a llavons és que no té res a veure, és un zero a 
l’esquerra, lo que abans fèvom ara no hi harim portat res (producte a les 
cooperatives), no ens agafarien res d’aguesta llet; és que és així, a vegades 
fèvom antibiòtic i aguella llet allí, és que ni ho miraven, ni ho miraven! Clar, 
t’estic parlant fins a l’any 80 i pico encara hi havia gent que no portava la 
llet amb un tanc refrigerador, la guardave al com, ara allò no t’ho agafarin, 
allò ara serí per tirar. [...]
Tot i que tens un problema sempre, com que el sector és així, i més per la 
casi, casi vaig a dir una obsessió, és que de vegades com una exageració, 
exageració per la neteja, exageració per tot si tens inspecció, exageració 
per tot. O sigui no agafarem cap diarrea però ens morirem d’un càncer 
de tots els productes que posem allí per netejar-ho tot, no? Perquè és que 
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sinó tindràs problemes, entens? No podràs sortir al mercat, et tancaran la 
formatgeria, llavons doncs, una mica el que passe és això d’aquí, no? Que 
d’alguna manera t’adones que amb la normativa sempre tens com una es-
pasa de Damocles sobre el cap, que dius: tu pots fer les coses molt bé, molt 
bé però que no passe mai res perquè si passe algo s’acabe tot! I de vegades 
dius: “escolta, quina necessitat tinc jo de complica’m la vida d’aquesta manera, 
no?» (Jaume, Pallars Sobirà, llet i elaborats làctics)

Els efectes de la revolució verda units a la globalització dels mercats 
mundials d’aliments han impulsat la creació de matèries primeres per a 
l’agroindústria que estimulen l’abaratiment dels productes alimentaris, 
els quals han anat passant d’un mercat local a un mercat mundial i cada 
cop amb menys capacitat de control per part de qui produeix. D’aquesta 
qüestió ens n’ocupem més endavant en un punt dedicat exclusivament 
a la comercialització de les produccions agroalimentàries. Aquí volem 
veure quins han estat els efectes sobre la qualitat dels aliments i sobre la 
conservació del medi. El maneig agrícola a partir del control de plagues 
mitjançant productes fitosanitaris; l’extensió de l’ús d’adobs inorgànics 
per augmentar el volum i la rendibilitat de la producció; la selecció i 
creació de varietats vegetals més productives de llarga maduració i adap-
tades als temps requerits pel transport internacional; la tria i innovació 
en races animals que no depenguin tant del medi i que estiguin més 
adaptades a la producció de carn, ous o llet i a les tècniques extractives 
d’aquests productes; etc., han portat a una pèrdua important de la capa-
citat de control de la pagesia sobre les seves produccions. D’altra banda, 
també ha comportat la dependència respecte a la indústria química, 
veterinària o farmacèutica i respecte a les multinacionals que produeixen 
les llavors; entre totes, deixen poc marge per fer una gestió integral i 
ecològica de la pròpia explotació. Els efectes d’aquesta agricultura es 
fan notar cada dia més en el medi ambient i, sobretot, en la preocupació 
dels productors i productores per oferir productes a preus baixos i que 
mantinguin una determinada qualitat, i la preocupació de qui consumeix 
respecte a la qualitat i la seguretat (safety) dels aliments que es troben en 
el mercat. La llarga trajectòria d’alguns professionals de l’agricultura 
els ha permès conèixer l’evolució d’una agricultura tradicional cap a 
una agricultura altament dependent de la indústria química, per tor-
nar de nou a replantejar-se l’orientació productiva. En aquest camí la 
sanitat vegetal i el control de plagues i males herbes ha estat gairebé 
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una obsessió, i els mateixos pagesos posen en dubte la necessitat d’usar 
determinats productes, així com la imposició de les cases comercials de 
fitosanitaris:

«Pos va ser una de les sortides que teníem (conversió a l’ecològic). Casi 
ecològic es diria que ho hem fem des de fa, o sigue, la finca que portem a 
Jesús des de que la vam plantar, farà 35 o 38 anys, allí per exemple no hem 
cremat mai ni una sola rama i herba tampoc. Per exemple, tiràvem herbicida 
a la zona del banc dels arbres i tot lo resto no, ja vam fer los primers anys, 
vam fer pimentó, vam llaurar-ho, o sigue vam passar lo tractor amb lo cul-
tivador i el resto ho tiràvem a la propietat. Lo normal, l’herbicida, en aquell 
moment tiràvem glifosfat, en aquell temps 5 litros valien 18.000 pessetes, 
que segurament tenies per pagar un home 2 setmanes, però resulta que 
aquí les varietats... però aquí les herbes que tenim es el problema més gran 
que tenim, la grama i la xufa... i el Rondoup ho feia bastant bé, ho mata, i 
a llavons feies un tractament i fins i tot en un planter vam fer col, i en un 
llançol vell vam anar a escórrer el Rondoup i vam tocar per damunt de les 
xufes i es va morir la xufa, però el problema és que la col també; la que no 
vam tocar no es va morir, però la xufa com era tan alta al secar-se, al morir-
se, va ofegar lo planter... el Gramoxone, Reglone.... i era americà, lo que van 
tirar els nord-americans a Àsia, a Àsia en tiraven barcos sencers [...] Era un 
producte molt corrosiu, si et tocava la pell et feia eczemes, i, a més, inclús en 
dosis d’un dia diluït te ho feia.» (Joaquim –pare, Baix Ebre, cítric)

Les seves produccions precisen cada dia de més productes per al control 
i maneig dels cultius i de la ramaderia convencional, això augmenta de 
manera important el cost de producció i no es reflecteix en un augment 
de preus, tot el contrari. A la vegada, els aliments produïts no gaudeixen 
de les qualitats organolèptiques i del prestigi que havien tingut localment 
i el mercat opta per productes d’altres orígens, sovint, el consumidor 
no està disposat a pagar més per les produccions locals. Així doncs, hi 
ha indicadors prou importants que, lògicament, provoquen preocupació 
real en el món pagès, en relació al plantejament de la viabilitat de les 
explotacions i la recerca d’alternatives que passin per un canvi en les 
formes de producció. Aquells que han fet la transició a l’agricultura 
ecològica han hagut de formar-se novament per recuperar part del propi 
coneixement pagès i per aconseguir millor qualitat i rendibilitat en les 
seves explotacions.
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«Clar, perquè tot això vol un procés de desintoxicació i d’adaptar, i del sòl 
que és molt important, perquè tots aquests anys que només s’ha fet servir 
adobs químics el sòl s’ha mort, s’ha mort. Han desaparegut la majoria de 
microorganisme de què es compon la matèria orgànica, com que no s’in-
corpora la matèria orgànica, ja se’ls dóna l’aliment en els arbres ja elaborat, 
aquells organismes no tenen raó de ser-hi i desapareixen, per tant la terra 
cada vegada es troba més esterilitzada. I tot això és un procés que l’hem 
hagut de revertir per tornar una altra vegada a donar-li vida a la terra, no? I 
quan veus que aquests canvis donen el seu fruit, clar això encara t’il·lusiona 
més i tens més ganes d’investigar i d’aprendre coses noves, i més quan 
tens un grup de tècnics al darrera que t’ajuden (ADV) i que ells també pel 
seu cantó fan recerca, doncs clar, t’animes a tirar endavant! Tot i que, clar, 
fer agricultura ecològica és més complicat que fer-la convencional, perquè 
bàsicament no tens les mateixes armes per lluitar contra les plagues i tal, 
que t’afecten. És un procés llarg, és un procés llarg. Nosaltres ara portem 
cinc anys fent agricultura ecològica i tot just estem començant, vull dir, són 
coses que són molt lentes, i que els resultats van venint però que costa. I si 
et desanimes fracasses, una mica de cosa que hagis lograt dius: –ostres això 
ho has aconseguit. I t’has d’agafar a allò per tirar endavant, sinó es fa dur, és 
fa dur perquè dius: –ostres, el fart de pencar que em faig i no me’n surto, 
no me’n surto!» (Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)

Les alternatives al model convencional s’han impulsat des de diferents 
àmbits, i les propostes de canvi cap a un model més preocupat pel medi 
ambient i per la salut pública han estat també diverses. Per una banda 
ens trobem amb les explotacions d’orientació productiva convencional 
que han introduït alguna de les mesures agroambientals proposades per 
la PAC (Política Agrària Comú); en la majoria dels casos l’estímul ha 
estat el complement econòmic vinculat al control fiscal de les ajudes a la 
producció. Això no ha conduït a una millora dels preus dels productes 
ni a una major preocupació per la qualitat del medi i dels aliments. Mal-
grat que totes aquestes mesures poden desencadenar una reflexió sobre 
l’impacte de l’activitat agrària en la salut o el medi, no suposen una acció 
real per al canvi, perquè els beneficis de les mesures no són ni immediats 
ni visibles, ni encaminats al manteniment de l’activitat agroramadera 
com a mitjà de vida, sinó que es plantegen com una compensació a 
un servei de manteniment del territori i del patrimoni rural que presta 
la pagesia. A més, les productores i productors convencionals abocats 
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a la intensificació es troben forçats a augmentar les dimensions de les 
seves explotacions, una realitat que dificulta el seguiment de les mesures 
agroambientals pel fet que reclamen temps i mà d’obra i frenen l’am-
pliació i la reconversió de les parcel·les. En són exemple les reticències 
a la conservació de marges que limiten la creació de grans finques o el 
manteniment dels elements arquitectònics. La compensació econòmica 
anima a implementar aquestes mesures, però es manifesta poc interès 
en la conservació de fauna autòctona, dels paisatges o del patrimoni 
arquitectònic. En general, el pagès convencional, es mostra escèptic, tant 
sobre la qualitat de l’agricultura ecològica com sobre els efectes negatius 
de l’agricultura industrial sobre el medi, alguns dels informants asseveren 
que els productes fitosanitaris emprats són permesos i que per tant no 
poden ser nocius per la salut o el medi ambient. Sobre aquesta qüestió 
hi retornem en l’apartat que dediquem a l’agricultura ecològica.

6.1. La funció de l’agricultura integrada

La conversió de les explotacions a una producció integrada de cultius 
ha estat impulsada fonamentalment per l’administració pública, con-
cretament per les ajudes de la PAC i l’impuls donat pel Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que amb la creació del 
Consell Català de Producció Integrada dels diferents cultius i de les 
Associacions de Defensa Vegetal (ADV), han facilitat la contractació  
de tècnics especialistes que han donat una àmplia difusió als principis de 
l’agricultura integrada entre els pagesos i pageses de diferents sectors i 
una assistència real a l’aprenentatge del maneig integrat. El control de 
plagues orientat a la producció integrada gaudeix ja d’una història de di-
verses dècades. La constitució de les estacions d’avisos de sanitat vegetal 
va començar a meitat dels anys 70, amb l’objectiu de substituir els ca-
lendaris de tractaments per les tècniques de la lluita dirigida i integrada. 
Aquestes estacions, formades per tècnics de plagues de l’administració, 
els assessoren de quan i com han de protegir els seus cultius per obtenir 
la màxima eficàcia amb el mínim número de tractaments. Aquest avisos 
fitosanitaris van començar a difondre’s a través dels pregons dels pobles 
o directament amb cartells o pissarres a les cooperatives. Ara s’utilitzen 
mètodes més actualitzats com els contestadors automàtics, els correus 
electrònics, ràdios, televisions, missatges telefònics, etc. La creació de les 
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ADV per part de l’administració, ha donat suport a l’elaboració i distri-
bució dels avisos que gestionen conjuntament amb el personal tècnic de 
sanitat. Les ajudes a aquest tipus de producció es fixaven els objectius de 
millorar la qualitat mediambiental i dels productes; aconseguir posar en 
valor la qualitat de les collites; i afavorir la transició de les explotacions 
convencionals cap a una orientació ecològica. Sembla que, en la majoria 
dels casos, aquesta transició ha quedat aturada en la fase d’agricultura 
integrada, tot i que hem trobat entre les persones entrevistades que fan 
producció ecològica, qui ens ha relatat la seva experiència de conversió a 
l’agricultura ecològica tot passant per la integrada, i com aquesta li havia 
estat de gran utilitat per anar coneixent mètodes de treball, recuperar 
les bones pràctiques en agricultura i adaptar els arbrers fruiters a un 
altre tipus de maneig; malgrat que econòmicament el valor afegit de la 
producció integrada no apareixia més que en la subvenció.

«Sí, clar, també hi poses de la meva collita, però bueno, però com que ets el 
nou vingut: –de moment les coses les faràs com dic jo. Però bueno, no, en 
això estic de sort, el meu pare és molt obert, però bueno sempre hi ha aque-
lla cosa de dir: –què em vols explicar, si tota la vida ho hem fet així i sempre 
ens ha anat bé i ara ens ho vols canviar? Però bueno subtilment i de mica en 
mica he anat incorporant els meus canvis. Doncs això, la producció integrada 
era un bon sistema perquè feies coses amb un perquè, no? Vam estar sis 
anys fent producció integrada, mica en mica ens vam anar donant compte 
que com a mètode de treball era bo però a l’hora de comercialitzar se’ns 
havia venut que la integrada era un valor afegit a l’hora de vendre, d’allò 
res de res. Primera perquè la gent quan li parles de producció integrada ho 
troba raríssim, perquè dius: –integrada de què? Què vol dir integrada?, jo he 
vist que la gent no, no. I bé, en quan a valor econòmic no sé si va notar cap 
diferència de més a més, llavorens jo anava rumiant, havia vist al meu pare 
tragar molta merda, si es pot dir això, de fitosanitaris i tot això, i a mi no em 
venia gens de gust de fer el mateix». (Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)

Si ens fixem en les produccions integrades que ens hem topat en el nos-
tre treball de camp, la fruita seca del Camp de Tarragona, la producció 
de fruita dolça de les comarques gironines i la producció d’oliva a les 
Garrigues, veiem com les pageses i pagesos estan generalment satisfets 
en la millora de les seves explotacions i en la qualitat dels productes 
que ofereixen, ens detallen com ha canviat l’ús de fitosanitaris i com els 
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afavoreix el control que les ADV (Associacions de Defensa Vegetal) o les 
cooperatives fan sobre el producte ja que els proporciona una garantia de 
qualitat. Però, malgrat el canvi i els esforços dipositats, aquesta qualitat 
no es veu recompensada de manera suficient en el valor econòmic que 
reben els seus productes. Qui produeix aquest tipus d’agricultura relata 
amb precisió quines són les tècniques de l’agricultura integrada, quins 
elements fan servir i la seva utilitat i efectivitat, però continua mostrant 
escepticisme sobre la possibilitat que el mateix cultiu pogués passar a ser 
produït de manera ecològica. Els motius que argumenten són la caiguda 
de rendiment i la màxima preocupació: el control de plagues. Curiosa-
ment, algunes de les tècniques i productes utilitzats són els mateixos en 
agricultura integrada que en agricultura convencional o ecològica. És el 
cas de la tècnica de confusió sexual o la captura massiva, per exemple. 
Ara bé, qui fa agricultura integrada se sent segur de saber que si té una 
plaga per combatre que no respon a l’ús de tècniques més naturals, 
pot fer ús controlat d’altres productes químics més efectius. A banda 
de l’ús de determinats productes fitosanitaris, l’agricultura integrada no 
ha implicat un canvi en el model productiu. Una de les alternatives da-
vant l’entrada de productes agrícoles d’arreu del món és la millora en 
la producció i en la salut, així ens ho descriu un pagès i agrònom bon 
coneixedor de la producció de fruita a Lleida:

«Se fa producció integrada (a la plana de Lleida), amb fruita és molt difícil fer 
ecològica, és casi impossible diria jo. Producció integrada se basa en produir, 
o sigui el tractament ha de ser una última opció, i sempre tracten amb el 
producte que respecti al màxim la fauna i el medi ambient. Però per exemple 
amb albercocs és impossible fer en ecològic perquè hi ha vàries plagues que 
sense química... Per exemple, jo venc un producte que és confusió sexual 
que és per no tractar, és controlar plagues sense tractar, i això cada vegada 
va a més; però hi ha determinades plagues que sense aplicacions químiques 
és molt difícil de controlar.» (Josep, Ribera d’Ebre, fruita dolça)

En resum, l’interès principal en l’agricultura integrada ha estat dotar d’un 
major valor els seus productes i poder garantir uns millors preus, tot i 
que els resultats han estat dispars. La funció de l’agricultura integrada 
de respecte envers el medi ambient, la salut dels treballadors del camp i 
la seguretat alimentària, tot i haver passat a formar part dels discursos de 
la pagesia i haver provocat una certa preocupació pel tema, no ha estat 
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el factor clau del canvi, ni ha conduït a un major interès per canviar cap 
a modes de producció més ecològics. El manteniment de la producció 
orientada a la qualitat penja del fil de les ajudes públiques, sense aquestes 
no és possible una orientació integrada o ecològica.

«(Diferències amb el cultiu convencional) Res, res, faig lo mateix que el que 
no ho és (ell fa cultiu integrat), jo vaig a esporgar igual, esporgo igual, llauro 
igual, ensulfato igual, perquè no tirem productes residuals ni fem res, i l’únic 
que hem de fer és un llibre, he d’anar apuntant amb un quadernet quan faig 
una labor, que si no ho apunto avui ho apunto d’aquí un mes. Una vegada 
a l’any em fan una inspecció, faig uns anàlisis de residus, faig uns anàlisis de 
fulla, faig uns anàlisis de terra, i això em suposa entre tasses i tot uns 400 o 
500 euros, i en acabat en cobro uns 300 per hectàrea.[...]
Tal com està ara, jo si traguessin les ajudes de la DUN m’ho hauria de plante-
jar, si volguessa continuar amb l’oliva hauria de fer una reconversió al 100 % 
de les finques, de les meues ho hauria d’arrencar tot i posar-ho tot intensiu, 
per dir algo, i portar-ho més malament, no abonar tant, no ensulfatar tant 
i treure’n el que pugos. Tal com les portem ara no, les portem ara bé i així 
a l’estil tradicional perquè hi ha ajudes, perquè sinó no ho faríem.» (Xavier, 
Les Garrigues, olivera)

6.2. La consciència de la seguretat alimentària  
i el seu valor

La pagesia ha estat el sector més directament implicat i afectat per les 
qüestions de la seguretat alimentària. Les diferents notícies publicades 
sobre casos d’afectacions a la salut pública degudes a una despreocupa-
ció pel maneig o l’ús irregular de productes industrials en l’agricultura 
o la ramaderia han posat en alerta a productors i a consumidors. Les 
diferents crisis que hem referit anteriorment han portat a una caiguda 
de preus i a un augment de desconfiança cap al sector agrari, ja fràgil de 
per sí i poc organitzat per donar una resposta contundent a la crisi. La 
majoria, si no la totalitat, de les persones entrevistades per aquest estudi 
ens han explicat la seva implicació en el control de la qualitat dels seus 
productes, una qualitat que passa per una producció sana dels aliments. 
Per una banda han sorgit les inquietuds sobre allò que és o no perjudicial 
sobre el medi i les persones, centrat bàsicament en els productes fitosani-
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taris i en l’ús de varietats transgèniques. També ha sorgit la preocupació 
pels efectes secundaris de la producció convencional d’aliments, com el 
cas de la contaminació d’aigües i sòls que impossibiliten una agricultura 
de major qualitat i, en especial, l’ecològica. Sigui com sigui, mostren sa-
tisfacció personal per la qualitat dels seus productes i expressen el desig 
de recuperar el control sobre les seves produccions.

Un punt especial sobre la seguretat alimentària és el que fa referència a 
la incoherència de les polítiques agràries i les polítiques econòmiques en 
relació amb la producció i la comercialització de determinats productes. 
Un exemple referit a aquesta qüestió el trobem a la plana de Lleida, 
aquesta és la gran productora de blat de moro, en la seva totalitat trans-
gènic, cosa que impossibilita l’ús d’un altre model productiu i d’una altra 
varietat de blat de moro perquè la proximitat amb un camp de cultiu 
transgènic fa que es contamini fàcilment. Aquesta producció lleidatana 
de blat de moro transgènic no pot donar resposta a la demanda de pinsos 
ecològics per la ramaderia de la muntanya. L’administració potencia la 
producció de ramaderia ecològica, però no es té en compte protegir la 
producció de cereals ecològics per alimentar aquest bestiar, es produeixen 
vedells ecològics al Pirineu amb cereals que arriben d’Itàlia o d’Amèrica 
en vaixell. Així doncs, ha sorgit la necessitat a casa nostra de produir 
blat de moro ecològic en territoris que no puguin estar contaminats de 
transgènics, els intents de producció es fan en territoris els quals tampoc 
estan preparats per a altes produccions, un exemple és el treball d’alguns 
pagesos i pageses amb el sindicat Unió de Pagesos al Montsià:

«La cosa és aquesta. Aprofitar també el boom de què el cereal també va 
una mica car, per exemple el blat de moro en ecològic estava barat perquè 
en les zones on es fa més, Lleida, i això, allí estaven amb el blat de moro 
transgènic. A Lleida, per exemple, no es pot fer blat de moro ecològic perquè 
tens transgènics al voltant. No t’ho autoritzaran. Estàvem en què podia haver 
demanda d’ecològic. Que poguéssem donar més preu. Perquè si no, tal i 
com ho fan aquí no els hi pixes als de Lleida amb el blat de moro normal. 
Però podent fer ecològic doncs fer explotació... no sé. però la conclusió no 
acaba de ser la què esperàvem.» (Lluís, Montsià, arròs i cítric)

També fan esment a les contradiccions del funcionament del sistema 
agroalimentari global. La majoria dels productors i productores, sobretot 
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les ecològiques, han fet al·lusió a la qüestió del control, les traves, les 
mesures i les inspeccions (UE, Estat i comunitats autònomes) sobre la 
producció d’aliments i la cria d’animals feta amb productes permesos. 
Aquestes mesures entren en contradicció amb l’escàs o nul control sobre 
les formes de producció ecològica o convencional en països extraco-
munitaris que entren productes al mercat europeu i que competeixen 
directament amb els productes locals. 

«I sempre estem igual amb aquestes coses. A l’hora de fer, a més a més és 
el país de les lleis, hi ha més lleis que a tot arreu, però que les apliquin ja 
m’agradaria! Que fessin controls, per exemple, fitosanitaris a Mercabarna, 
de tot lo que ens ve de fora, que estigui amb les mateixes condicions que 
nosaltres, a nosaltres ens en fa tirar, i ja et parlo de la convencional, però, 
com a ecològic perquè no en fem, però amb convencional ens van treure 
un tou de fitosanitaris bestial, i al Marroc estic segur que no. Llavons, pues 
complim les mateixes, si treballem amb les mateixes eines, per què jo no puc 
fer servir una cosa, tu sí la pots fer servir i a més a més m’ho he de menjar 
quan ho porten aquí.» (Josep, Baix Llobregat, horta)

«Amb fruita d’os no hi ha problemes (no competix amb fruita produïda a 
altres països). Amb pomes n’entra d’Àsia, de pomes de la Xina se’n venen, 
però bueno. El problema moltes vegades és que los estàndards de qualitat, 
los productes autoritzats que es fan aquí, perquè aquí s’ha de treballar amb 
els productes que hi ha a la legislació europea, si tots aquests productes, als 
controls d’entrada a la Unió Europea se controle que realment el producte 
sigui com ha de ser, amb teoria s’hauria de fer però no sé. [...]
Clar, és que el Marroc pot tractar amb productes que aquí fa més de 10 
anys estan prohibits, molt més barat, la mà d’obra val 4 duros (al Marroc).» 
(Josep, Ribera d’Ebre, fruita dolça)

La producció d’aliments que garanteixin la qualitat i la seguretat alimen-
tàries permet donar un valor afegit als productes agroramaders. Però, 
afegir valor depèn més de si qui produeix té capacitat de transformar i 
comercialitzar que de la qualitat del propi producte. Així ens ho detallen 
diferents responsables d’explotacions de cereal ecològic, de vedella, de 
fruita seca i de poma integrada per posar alguns exemples. La qüestió de 
la seguretat alimentària presenta també una important contradicció, qui 
garanteix la qualitat i la salubritat, generalment acaba essent la indústria 
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agrotransformadora que, a més, és qui s’apropia del valor afegit en el 
procés de producció, no el pagès o pagesa. També cal tenir en compte 
que l’administració exigeix una sèrie d’infrastructures i controls que la 
pagesia no sempre té la capacitat econòmica de poder incorporar a les 
seves explotacions per transformar o envasar els productes i garantir-ne 
la qualitat. Un altre factor de confusió és la diversitat de segells creats: 
d’agricultura integrada, ecològica, de qualitat, d’origen protegida, etc. 
Aquests segells donen a qui els consumeix garantia de qualitat i seguretat 
però qui produeix no està obligat a utilitzar-los.

Els altres actors a tenir en compte en l’impuls de la gestió de la salut 
alimentària són els consumidors i consumidores d’aquests productes, 
els qui demanen aquesta seguretat alimentària. Tot i ser conscients que 
aquestes produccions representen un bé per a la salut pública, el segment 
de població que està disposat a pagar una mica més per garantir-se 
un consum de productes sans de qualitat encara és limitat i les poques 
explotacions ecològiques i integrades que hi ha a Catalunya tenen capa-
citat per abastir la demanda present. En la situació actual, les persones 
entrevistades creuen que un increment d’aquest tipus de productes no 
trobaria mercat i, amb aquest argument, segueixen produint aliments 
convencionals destinats al gran mercat i a l’exportació. Així doncs, les 
iniciatives i preocupacions per oferir menjar saludable, de qualitat i po-
der garantir la conservació del medi ambient topen amb el mercat i les 
polítiques econòmiques del capitalisme, que frena la reconversió i millora 
de les explotacions a Catalunya i a la resta del món. 



7. LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA. ECOLOGISTES, 
PRODUCTORS ECOLÒGICS I ECOESCÈPTICS 

7.1. Producció ecològica versus agroecologia

El sorgiment de l’agroecologia està estretament lligat al moviment de la 
sobirania alimentària. La lluita contra la mercantilització mundial de les 
produccions agràries i les condicions imposades pels organismes mundi-
als, gestors de la «modernització» de l’agricultura, l’anomenada revolució 
verda, posarà a primera línia de debat el futur de les petites economies 
pageses i de l’agricultura familiar. L’alternativa proposada al model de 
desenvolupament modernitzador i d’agricultura intensiva industrial, ha 
estat l’agroecologia impulsada des de l’ecologia política amb propostes 
de recuperació de cultures locals i formes de gestió social de l’economia 
rural, com l’única opció per garantir la sostenibilitat social, ambiental i 
econòmica, ja sigui als països en vies de desenvolupament o als països 
del nord. 

L’agroecologia proposa una gestió integral dels sistemes agraris en har-
monia amb el medi ambient i per extensió amb la població que fa ús del 
territori. L’objectiu principal d’aquesta proposta d’agricultura és conèixer 
quins són els processos i factors que regulen el funcionament dels sis-
temes ecològics, i generar una praxis que permeti el desenvolupament 
endogen dels territoris. L’ideari de l’agroecologia arriba al camp català 
a la dècada dels anys 70 i ho fa de la mà de la pagesia i de nouvinguts a 
l’agricultura i al món rural, imbuïts per les teories ecologistes sorgides 
dels moviments socials com a reacció a la revolució verda. L’agroeco-
logia pretén ser una alternativa a la intensificació agrària, a la pèrdua 
de capacitat de gestió, control i coneixement de la pagesia sobre la seva 
pròpia activitat, el retorn a una agricultura lliure de l’esclavatge de la 
industrialització de la producció, i proposa pràctiques agràries més pro-
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teccionistes dels recursos naturals i del medi ambient. El plantejament 
es basa a recuperar els coneixements agraris i rurals previs a l’arribada 
dels fitosanitaris, dels adobs químics, de les tècniques industrials i de tots 
aquells canvis provocats per la revolució verda que havien allunyat la 
pagesia dels seus coneixements i valors. 

«[...] llavors doncs va començar a sentir parlar-se més de l’agricultura ecolò-
gica, bueno, anar parlant amb ells, em vaig donar compte de què el meu avi 
ja feia agricultura ecològica en el seu moment, val? Perquè molts mètodes i 
sistemes que ara fem servir en agricultura ecològica ja es feien servir abans 
i es van deixar de fer servir quan va arribar la revolució verda i la química, 
es van deixar de fer servir, i es van oblidar, com si allò no s’hagués fet servir 
mai, i ara dius: però si això que estic fent és lo mateix que feia l’avi, l’únic 
que jo faig unes tècniques més modernes, però això ja ho feia l’avi.» (Albert, 
Baix Llobregat, fruita dolça)

L’agroecologia es planteja com un sistema de vida, transformador de la 
societat i conservador de la natura; per tant, va més enllà de la simple 
orientació productiva. En el món pagès català trobem alguns pioners 
d’aquests ensenyaments, els quals han jugat un paper clau en la difusió 
de les seves idees. Al llarg dels anys han creat diferents entitats i associa-
cions que han tingut un recorregut més o menys dilatat en el temps però 
mai estable. Han generat diferents debats socials al voltant dels proble-
mes ocasionats per l’orientació productiva convencional, sobre les inco-
herències de les polítiques mediambientals, sobre l’ús dels transgènics en 
l’agricultura, sobre salut i medi ambient, etc. Però la seva influència en 
el món pagès i el seu encaix en la societat agrària és més aviat dèbil. En 
aquesta última dècada hi ha hagut un cert auge de l’ideari agroecològic 
vinculat a joves agricultors i agricultores amb inquietuds transformado-
res que ha derivat en la creació de xarxes de productors, d’intercanvi de 
llavors, i de vincles amb organitzacions com són la Xarxa Catalana de 
Graners, Assemblea Pagesa o Slow Food, que vehiculen les demandes de 
qui consumeix i l’oferta productiva de les i els pagesos i, en aquest con-
text, intenten generar un espai de trobada dels dos mons, el dels valors 
urbans i els dels valors rurals al voltant de la gestió de l’agricultura i el 
territori en clau ecològica. No entrem a valorar aquí quin és l’abast i l’ac-
ceptació de les seves propostes però sí que volem assenyalar el seu paper 
en la generació de debat social al voltant de l’ecologia política. Tot i així, 
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l’agroecologia continua observant-se des de la pagesia convencional i des 
de la pròpia societat rural com un discurs urbà, extemporani i foraster 
que en tot cas pot donar solució a alguna petita explotació agrària, però 
no als problemes que travessa el sector agrari català i mundial.

Així doncs els pagesos i les pageses que practiquen l’agricultura sota el 
paraigües de l’agroecologia i la sobirania alimentària a casa nostra han 
recollit les propostes desenvolupades pels moviments socials rurals a 
l’Amèrica Llatina i les han adaptat a la realitat social catalana. Abans de 
passar a comentar algunes d’aquestes accions hem de fer esment que les 
i els practicants de l’agroecologia són una minoria dins el món pagès ca-
talà, la majoria de les produccions ecològiques, tal i com descriurem més 
endavant, responen a una agricultura ecològica desvinculada de les idees 
ecologistes. Els productors i productores agroecològiques centren els seus 
esforços en el manteniment de les explotacions familiars agràries i inter-
preten la seva funció sobre el territori com a productors i productores 
d’aliments sans i de qualitat, amb una gestió integral de les explotacions 
agràries que els atorgui la màxima autosuficiència possible, fomenten l’ús 
de llavors antigues o tradicionals autòctones (encara que la realitat ens 
mostra un baix ús d’aquesta biodiversitat local), i en molts casos han in-
corporat activitats econòmiques com la transformació d’alguns productes 
i la venda directa i de proximitat, la comercialització a través de xarxes 
d’agricultors i cooperatives de consum; i en ocasions desenvolupen ac-
tivitats de serveis a altres explotacions pageses ecològiques (mitjançant 
màquines per a netejar cereal, planters ecològics, etc.) o bé destinats al 
turisme rural i de natura. També cal fer notar que en més d’una ocasió 
aquells i aquelles que professen l’agroecologia s’hi dediquen a temps par-
cial, o bé són ecologistes urbans que busquen en la praxis de l’agricultura 
ecològica una manera d’expressar la seva voluntat política.

La pagesia d’orientació productiva ecològica és l’altra cara de la moneda. 
La majoria de les produccions ecològiques a Catalunya no es troben a 
l’empara de l’agroecologia, sinó que són l’opció escollida per un nombre 
cada dia major, tot i que encara poc representatiu, de pagesos i pageses 
que busquen una alternativa a la caiguda de preus i a l’escàs valor de les 
seves produccions convencionals. Així de clar s’expressa un ramader del 
Pirineu davant la possibilitat de convertir en ecològic el ramat d’eugues 
que té.
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«Amb l’ega si ens sortigués el cas en això seria perquè les explotacions 
ecològiques cobren casi bé el doble de subvencions que les demés, en això 
no dic que no, però llavons s’ha de mirar en el paper, llavons potser no ens 
deixarien, per exemple les egues que les tenim, que aprofiten lo que ens 
queda dels prats que dallem i això, com que són femats i abonats i tot això 
potser no hi podrien anar, llavons és molt assunto de paperassa.» (Josep–fill, 
Cerdanya, llet)

També hi ha qui argumenta que el camí triat cap a l’agricultura ecològica 
està vinculat a una preocupació per la salut de les persones.

«O sigui jo consumeixo productes ecològics però no sóc un fonamentalista 
ecològic, diguem, i menys vegetarià tampoc, perquè hi ha molta part ecolò-
gica que és vegetariana, cada dia menos, eh? És que hi ha molta gent que 
no som, som més com jo, per dir alguna cosa, estan menjant productes 
ecològics per temes de salut que no pas per pensaments ecològics o inclús 
per pensaments de medi ambient.» (Joan, Garrotxa, porc ecològic)

Les produccions ecològiques en aquest context són monocultius o bicul-
tius en la seva majoria, amb algunes petites parcel·les amb diversos con-
reus que es mantenen tradicionalment en les explotacions familiars, tant 
en agricultura convencional com en ecològica, com per exemple fileres 
testimonials d’ametllers o oliveres en camps de cereal; o el manteniment 
de petites parcel·les d’olivera en explotacions dedicades gairebé en la 
seva totalitat al cítric. En el proper apartat farem una breu descripció 
dels sectors i de la diversificació de cultius en aquestes explotacions; 
aquesta diversitat respon a la necessitat d’equilibrar les possibles cai-
gudes de preus i les males collites, es tracta de «no posar tots els ous en el 
mateix cistell»; i també és aquest el motiu que moltes de les explotacions 
ecològiques no hagin fet una conversió de la totalitat de l’explotació 
i mantinguin una part en agroramaderia convencional, per exemple 
granges integrades, i la resta en ecològic, com el cas d’una explotació 
de cereal ecològic:

«[...] perquè estem parlant de 25 anys endarrere i llavorens ere tot més petit, 
menos gran tot, no hi haví tantes exigències com ara, abans amb una família 
passava amb una explotació i ara en porto dos i encara n’haig d’agafar més, 
i les 4 granges. Això ho porte només una família, representa. Abans, de les 
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dos explotacions en vivia una família de cada una, de les granges en vivia dos 
famílies, resulta que jo porto quasi bé, com aquell que diu, lo que abans 
portarien amb 4 famílies, ben bones, o cinc, eh! D’animals en tinc 4 granges, 
posa dues famílies amb animals i dos més amb la terra, són 4 famílies que 
abans viurien com a reis, i ara resulta que jo sol m’ho porto, clar.» (Josep, 
Segarra, cereal i ramaderia).

No totes les produccions tenen fàcil conversió i els pagesos i pageses es 
prenen un temps per conèixer i atresorar experiència sobre el maneig 
ecològic i els avatars del mercat d’aquests productes abans de fer la con-
versió total de l’explotació.

La pagesia ecològica ha crescut sota l’impuls de les ajudes de la Unió Eu-
ropea a la conversió ecològica, un cas molt clar en són els ramaders del 
Pirineu, i, per altra banda, per l’impuls donat per les ADV i per personal 
tècnic agrícola que coneix les propostes de l‘agroecologia i la sobirania 
alimentària. Els pagesos i pageses han fet un esforç considerable per 
formar-se en el maneig de les tècniques ecològiques, això s’evidencia en 
les extenses descripcions que ens fan dels processos de gestió mediambi-
ental i de les tècniques emprades. Aquest procés formatiu els ha portat 
a revalorar la seva feina, ja que els coneixements apresos, o reapresos 
en algunes qüestions, afegeixen valor econòmic als seus productes. En 
el discurs, notem també que el fet de produir aliments sans i de qualitat 
en un entorn mediambiental equilibrat i valorat pels consumidors/es, els 
restitueix de les pèrdues culturals i socials (de l’autoestima) que la pagesia 
ha tingut en els darrers temps. 
 

«(Valoració de l’empresa) Molt positiu, molt, com a persona és una cosa bona, 
perquè veus que tira endavant i després que veus que té un sentit, no? Jo 
a tothom li dic lo mateix, a veure, jo no vaig fer Ecològica dels Pirineus per-
què se’m va acudir fer una empresa, sinó per donar una continuació a casa 
nostra, i això t’omple més, no? Estic més satisfet, és que intentes continuar 
com s’ha fer ancestralment a casa teua, no?» (Jaume, Pallars Jussà, ramaderia 
ecològica, transformació)

L’opció més utilitzada per a la comercialització dels seus productes és 
el comerç de proximitat mitjançant al cistella ecològica i la venda per 
internet. És així que les i els productors ecològics van apropant-se a les 
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propostes de l’agroecologia i la sobirania alimentària. Malgrat tot, la 
imposició dels mercats no permet anar un pas més enllà, i va revifant i 
actualitzant un missatge de desconfiança per dificultar i evitar el retorn 
de les explotacions agràries a la sostenibilitat i l’autogestió, les quals són 
interpretades com un pas enrere o com una manera equivocada d’enten-
dre l’agricultura ecològica.

Pagesos i pageses agroecològics i d’orientació productiva ecològica mos-
tren un cert enfrontament: els primers acusen als altres d’intrusisme pro-
fessional, d’escàs coneixement dels principis de l’ecologia política, de poca 
voluntat transformadora de la realitat social del món rural; els segons 
els acusen de mala praxi agrícola, de poc coneixement dels processos de 
producció, de no tenir cura de les característiques organolèptiques dels 
aliments. Es tracta d’estereotips creats a l’un i l’altre cantó de la producció 
ecològica. No obstant això, hem notat en les entrevistes una aproximació 
progressiva de les i els productors ecològics als plantejaments de l’agroe-
cologia, especialment en aquells casos en què hi ha una persona tècnica 
convençuda que assessora i guia en la producció ecològica. 

«Pues l’ADV la tranquil·litat, que no t’enredin els comercials, que ruixes me-
nos i que gastes menos, és així de clar!. Perquè tu vas amb un comercial i et 
diu: –mira, ruixa, amb el convencional. De l’ecològica no en tenen ni idea, 
ara comencen un altre cop a intentar vendre’t la pel·lícula: –pues mira, ruixa 
per això, per això, per això cada quinze dies. Pues cony, ara s’ha acabat! I 
les plagues al revés, perquè creen resistències i encara en crees de noves. 
Pues l’ADV per exemple, ha controlat al tomàquet la mosca blanca... i era un 
problema que no ho podies treure de sobre... I ara... estem seguint els passos 
i la tenim més o menys dominada. Sinó, si tu te’n vas a una casa, només que 
titracloides i mandangues d’aquestes i fosforats, i ho mates tot. I el primer que 
ve s’hi queda i normalment és el malparit i tu anar ruixant i anar gastant. Can-
via molt, és un canvi molt gran!» (Josep, Baix Llobregat, horta ecològica)

7.2. Sectors de producció ecològica

L’experiència en la producció ecològica dels sectors agraris és desigual, 
no totes les explotacions es troben en el mateix punt del recorregut. 
Algunes qüestions sobre les produccions:
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Producció de carn de boví i ovíºº : és un dels sectors més representatius. 
L’aparició d’ajudes de la PAC a la conversió ecològica de la rama-
deria i el suport del Departament d’Agricultura va portar a pensar 
que la solució de futur per les zones de muntanya que practicaven 
la ramaderia extensiva podia venir per aquesta via. A les zones de 
ramaderia extensiva, on el sistema de producció de pastures no ha 
sofert l’escomesa de l’agricultura industrial en la mateixa mesura que 
altres sectors, s’acordà un any de conversió enlloc de tres, i es donà 
un ampli ressò al projecte de canvi. Aquesta transformació d’exten-
siva a ecològica havia d’engrescar a joves ramaders amb projectes 
innovadors, es preveia la continuïtat de les explotacions ramaderes, 
la permanència de la població en l’entorn rural i la gestió ambiental 
d’àmplies zones de bosc i de pastures. Però els estímuls a la producció 
no van anar acompanyats d’una política que facilités la comercialitza-
ció d’aquests productes amb el valor afegit de l’ecologia. El volum de 
carn produïda en pocs anys i la manca d’una demanda en el mercat 
han portat a la modificació de part de la normativa per permetre 
una demora en la comercialització d’aquests productes, d’aquesta 
manera bona part de la carn produïda als Pirineus com a ecològica 
acaba en les granges d’engreix convencional d’altres zones. Quant a 
la continuïtat de les explotacions tampoc no sembla haver-se resolt la 
qüestió, la majoria dels ramaders argumenten que un cop finalitzades 
les ajudes, les explotacions ramaderes seran inviables. Els ramaders 
dels Pirineus han anat reduint-se en nombre de manera vertiginosa, 
no tant sols ramaders sinó la població rural en general, però els caps 
de bestiar han anat augmentant en les mateixes proporcions, això 
ha ocasionat un increment de la cabana ramadera i una pressió a les 
muntanyes que és difícil de justificar des del punt de vista ecològic i 
de manteniment de l’activitat agrària o d’altres activitats ramaderes 
com la producció de llet. 

Malgrat aquest panorama que acabem de dibuixar no tot han estat ex-
periències negatives. La conversió a la ramaderia ecològica també ha 
comportat algunes experiències de transformació i de comercialització 
interessants, que han aconseguit arribar a introduir-se en les cadenes 
d’algunes supermercats, també en la venda per internet en el mercat 
nacional i a plantejar-se l’exportació com a estratègia per a mantenir 
l’activitat, tal i com hem descrit anteriorment. 
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Producció de carn de porcí:ºº  aquest sector és un dels que menys in-
corporacions a la producció ecològica ha tingut. En l’actualitat hi ha 
unes cinc explotacions a tot Catalunya amb volums molt desiguals. 
Totes han buscat una estratègia de transformació i venda directa o a 
través d’altres productors-transformadors. Sigui com sigui les gran-
ges de porc integrades i l’enorme volum de carn de porcí produït a 
Catalunya per a consum nacional o per exportació a baix preus és 
el que continua dominant el mercat i l’orientació productiva dels 
ramaders.

«És difícil perquè si tu tens una granja d’engreix, lo que t’estan donat ja 
per la integració, si no tens una, si no vols fer una cosa diferenta, ja en tens 
suficient, no guanyarà massa, parlant des del punt de vista econòmic no et 
compensarà canviar una granja que estigui funcionant en convencional a 
ecològic. Una altra cosa és que tu tinguis una explotació que la tinguis que 
reformar o tirar a terra, llavors fas un plantejament que abans de fer això 
la reconverteixis en ecològic, val? Però si és una granja que està en funci-
onament difícilment la podràs agafar i reconvertir-la en ecològic.» (Joan, 
Garrotxa, porc ecològic)

Producció avícola:ºº  no hem explorat gaire en aquest sector, algunes 
de les experiències en la producció d’ous al·ludeixen que la majoria 
de qui consumeix valora el producte sota etiquetes «ous de pagès» 
«ous de corral», que no tenen res a veure en la cria ecològica dels 
animals i que cal millorar la informació. Hi ha la percepció que les 
grans cadenes de supermercats coparan aquest mercat d’ous ecològics 
en un futur.

«Jo li deia a un: –vull fer una granja de 3.000 gallines ecològiques. En bro-
ma, li vaig dir amb una persona de Saragossa, i ell em diu: en sèrio?. Diu, 
sèrio: –tiraràs un any o dos bé, perquè podràs trobar un supermercat que 
te’ls compri, un mitjà, un gran supermercat ja no et voldran escoltar, però 
bueno, però un supermercat mitjà de Catalunya t’escoltarà i els hi podràs 
servir. Segurament et guanyaràs bé la vida d’aquí un any o dos, però d’aquí 
tres anys pensa que l’ou ecològic serà dominat per les grans distribuïdores 
d’ous, perquè les grans superfícies només voldran parlar amb les grans 
distribuïdores d’ous, i aquestes distribuïdores d’ous, tindràs la teva granja de 
3.000 gallines, cap problema però hauràs d’estar integrat en aquestes grans 
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distribuïdores, a menys que et venguis l’ou amb plan local..Com ara jo faig, 
aquestes 350 gallines me’ls venc en plan local i tot va bé, perquè tot és en 
plan local, però a la que vols fer un pas molt gros, diu: d’aquí 2 o 3 anys 
se calcula que aquestes grans distribuïdores seran les que dominaran l’ou 
ecològic a nivell d’Espanya i Europa, i és clar, t’aniran a portar o convencional 
o campero o eco, i et portaran un preus tants rebentats... I per la cantitat que 
més o menos voldran les grans superfícies, i que ells no voldran parlar amb 
nosatros, i llavors aquestes grans superfícies, si ara tenen l’ou, per dir una 
cosa, a 4 E i mig, podran posar l’ou a 3 E i mig la dotzena, perquè la cadena 
de servir es tecnificarà una mica més bé, i el consumidor potser consumirà 
més ou ecològic...» (Joan, Garrotxa, porc ecològic)

En el cas dels pollastres ecològics no hi ha tampoc un gran volum i 
el seu preu no pot competir amb el dels pollastres convencionals. Sí 
que hi ha, però, un reconeixement a les seves qualitats nutricionals, 
organolèptiques vinculades a la cria ecològica i, en algunes ocasions, 
a la seva identitat genètica i geogràfica (com el pollastre de pota blava 
del Prat) que fan que tingui un mercat associat a ocasions especials 
com les festes de Nadal, però no de consum diari.

Producció d’horta:ºº  és probablement el primer sector que es va incor-
porar al cultiu ecològic, al ser productes peribles que obligaven a una 
comercialització de proximitat i amb escassos dies, els productors i 
productores van organitzar-se per a oferir la diversitat de les seves 
produccions d’horta a través de les cistelles ecològiques. Professionals 
de l’horta industrial, del delta de l’Ebre o del Llobregat, per exemple, 
no han passat a fer aquesta conversió, davant la caiguda de preus 
han optat o pel canvi de cultiu (cítric i arròs al delta de l’Ebre) o a 
intensificar la seva producció (delta del Llobregat).

Producció de fruita dolça:ºº  ha trigat més a incorporar-se a la producció 
ecològica ja que el control constant de les plagues ha precisat l’amplia-
ció de coneixements de maneig, i l’assaig-error en plantacions d’arbres 
té un cost superior al que es pot tenir en altres sectors com l’horta o 
el cereal. Les explotacions que s’han transformat al cultiu ecològic ho 
han fet associades de manera formal o informal amb els productors 
d’horta per ampliar i diversificar els productes de les cistelles ecolò-
giques i dels productes frescos en els mercats locals. Però les grans 
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zones fruiteres estan allunyades dels mercats, com en el cas de Lleida, 
i l’opció de la producció ecològica per a un comerç de proximitat és 
una opció molt minoritària, i no és la triada pels pagesos i pageses 
amb produccions cada vegada més dimensionades i intensificades de 
fruita dolça i amb mercats cada dia més globalitzats i sense capacitat 
de control local.

Producció de cítricsºº : les experiències en agricultura ecològica en el 
sector del cítric són escasses i força recents. La caiguda de preus del 
sector, que s’ha vist en ocasions obligat a donar els seus productes per 
sota el preu de cost, ha animat alguns joves agricultors a fer la conver-
sió a l’ecològic. Els esforços estan ara abocats a obrir mercats.

«Naltros va ser l’ecològica, llavons va ser que, lo tema va ser: gastar en esta 
finca que ja tenien los arbres 8 anys, estava tan mal la cosa que vam dir 
perquè no tirem cap a la banda ecològica. I vam transformar esta finca de 
40 hectàrees i vam passar a transformar a l’ecològic, més les altres finques 
que tenim de 15, més una altra que tinc jo de 11. Això és de la família, esta 
de 40 i això és una SAT, som tots los membres de la família... Transformar 
en ecològic pensant treure un valor afegit del fruit, si l’arbre anava a 25 
pessetes, o sigui al preu de cost 25 pessetes, i hi han imprevistos i val més 
de 25 pessetes produir pues tira atràs! Naltros vam decidir tirar en ecològic 
perquè vam vore que era una cosa bona, era un valor afegit, cada vegada 
has d’abonar més, estan prohibint molts de productes químics que tiràvem 
no es poden aplicar, a vegades penses no mon donem compte i haurem 
de passar tots obligatori a l’ecològic, ho penses, però no ho crec perquè 
necessitarem menjar.» (Joaquim, Baix Ebre, cítric i olivera).

Producció de cerealºº : el cereal ecològic és gairebé testimonial en la 
producció cerealística de Catalunya, hi ha algunes experiències en 
explotacions agroecològiques que han iniciat una recuperació de vari-
etats tradicionals i antigues i que busquen la transformació del blat en 
productes fariners i forners. Però són les persones que produeixen ce-
reals ecològics desvinculades de l’ideari ecologista, qui ha generat més 
quilos d’aquest producte en els últims anys. La davallada de preus 
d’anys anteriors va portar alguns pagesos a buscar el valor afegit de 
l’ecologia, però la pujada dels preus del cereal en els últims anys ha 
tornat a frenar les conversions a ecològic que buscaven una solució 
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a la crisi del sector. Les explotacions de cereal ecològic se centren en 
el blat per a panificació i abandonen altres produccions, com l’ordi, 
que afavoririen un mercat de proximitat per a la ramaderia ecològica 
de Catalunya que actualment es veu abocada a comprar cereals a 
l’exterior, bàsicament a Amèrica Llatina.

Producció arrossera:ºº  la producció d’arròs ecològic és limita a alguns 
camps experimentals al delta de l’Ebre i a una empresa transformado-
ra als aiguamolls de l’Empordà. A Catalunya el sector arrosser passa 
per un moment difícil a causa del control de preus de dues arramas-
sadores multinacionals. Aquesta situació pot comportar l’aparició de 
productors transformadors que venguin directament el seu producte, 
i, també, pot afavorir la conversió a ecològic per aconseguir dotar-lo 
de més valor afegit. De tota manera, entre la pagesia del sector, la 
producció ecològica es percep com a molt complicada.

«Però fent un monocultiu d’arròs és molt difícil (passar a produir arròs eco-
lògic), o sigui tenim uns coneguts que fan arròs ecològic a Huesca, però si 
poden fer arròs i no sé què, i horta i torna a fer arròs, pues allavons va bé, 
però si fas només arròs, ja tinc a casa uns que només fan arròs i no veus 
arròs per cap puesto, pues per fer això, dius: m’estrellaré.» (Joan, Baix Ebre, 
arròs)

7.3. Avantatges i inconvenients en la reconversió 
ecològica

Tal i com hem referit anteriorment hi ha una part important de consci-
ència mediambiental i de preocupació per la salut pública en la conversió 
a la producció ecològica, però això no és el que determina la conversió 
sinó la quimera d’aconseguir incrementar els preus de venda de les colli-
tes. Alguns dels avantatges argumentats per la pròpia pagesia són:

Millor preu dels productes en el mercat ecològic, el qual va adreçat a ºº

consumidors i consumidores de més poder adquisitiu. 
L’estratègia de venda en mercats de proximitat permet apropar-se ºº

a qui consumeix i revalorar també la feina feta, posar en valor ser 
pagès i pagesa.
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Millora de la qualitat de vida i del treball en el sector agrari per la reduc-ºº

ció de riscos gràcies a l’eliminació de l’ús d’herbicides i fitosanitaris.

Pel que fa als inconvenients, o més aviat a les dificultats, la llista és més 
extensa que l’anterior. Aquí mostrem alguns dels factors més repetits per la 
pagesia, que abans d’anunciar l’inconvenient insisteixen que la producció 
ecològica comporta «un canvi de xip», i això vol dir aprendre a gestionar de 
manera integral la terra, l’explotació i l’entorn, en aquest procés d’apre-
nentatge també apareixen alguns dels inconvenients aquí esmentats:

Baix rendiment de les produccions en comparació amb el cultiu con-ºº

vencional; aquesta baixa es veu compensada en la majoria dels casos 
per un millor preu en el mercat.

«Enguany, per exemple, la que hem venut, l’hem venut al doble de preu de 
l’altra; baixa la producció, hi han finques que baixa la meitat, és a dir que 
et quedes així, així. Hi ha l’ajuda de la subvenció, i a part estem esperant 
que tornéssim a compensar una mica les produccions, poquet a poquet.» 
(Joaquim, Baix Ebre, cítric i olivera)

Desajust important entre la producció i el consum, manca d’obertura ºº

de mercats per als productes ecològics. Aparició d’una certa obligació 
de transformar i/o comercialitzar els propis productes per retenir el 
màxim valor afegit de les produccions. Evitar que la producció ecolò-
gica segueixi el mateix camí dels operadors comercials convencionals 
suposa que el pagès i la pagesa ha de convertir-se en botiguer/a o en 
empresri/a del sector transformador i de serveis, no sempre en té la 
capacitat o la disponibilitat per a fer-ho.

«L’única cosa que hi veig és la següent, per exemple en el tema de la carn 
ecològica ja hi comencen a haver iniciatives, per exemple amb el tema de la 
bruna, és una idea molt bona, millorar una raça, potenciar-la, protegir-la, no 
sé què, però fins que no entres a comercialitzar no fas res. No fan res per 
continuar, perquè fins llavors depenen de les subvencions.» (Jaume, Pallars 
Sobirà, llet i elaborats làctics)

Manca d’assessorament professional sobre el maneig ecològic i manca ºº

d’unes línies clares en la normativa de producció.
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Dificultats del sector ramader per incorporar-se a un sector de mer-ºº

cat, l’ecològic, on molts dels seus consumidors fins fa poc temps eren 
vegetarians. 
Dificultat per obtenir una visió global de la producció ecològica a ºº

Catalunya per organitzar millor les produccions i evitar saturar el 
reduït mercat.
Baixa de preus o reducció del mercat per l’entrada constant de pro-ºº

ductes ecològics cultivats en altres parts del món sota condicions 
menys restrictives i en explotacions de terra molt diferents a l’orga-
nització de la SAU a Catalunya (exemple del sector cerealístic que 
competeix amb els blats ecològics de l’est d’Europa i d’Argentina; la 
producció de cítrics o horta al Marroc o Andalusia...).

Evidentment no podem passar per alt que la percepció és diferent segons 
l’èxit o el fracàs de les diferents iniciatives, i de les perspectives de relleu 
i transformació de les explotacions. 

7.4. Les varietats locals i la recuperació de la biodiversitat

Els principis de l’agroecologia destaquen el paper preponderant de la 
multifuncionalitat de la diversitat biològica en la sostenibilitat de l’entorn 
cultivat. En aquest estudi hem volgut conèixer quin és l’abast del trac-
tament, el maneig i l’ús de la diversitat cultivada i recollir quines són les 
racionalitats agronòmiques, socials i econòmiques que manifesten les i 
els pagesos al voltant d’aquesta qüestió. No hem indagat sobre la biodi-
versitat mediambiental, ens hem centrat en la referida a la producció de 
cultius i de cria d’animals.

L’agroecologia fomenta la conservació de llavors, espècies i races autòc-
tones, ja que han tingut un procés d’adaptació al medi local que permet 
que siguin menys agressives, menys depredadores per al propi entorn. 
Les varietats locals són fruit de la selecció feta per la pròpia pagesia 
d’aquelles varietats i espècies més útils per a la producció i la protecció 
de l’entorn, pel seu maneig i per les seves qualitats organolèptiques i 
d’adaptació climàtica. Per tant, no són recursos genètics aïllats sinó que 
estan estretament vinculats als coneixements agraris de la pagesia i a 
l’heterogeneïtat d’espècies vegetals i de races animals de cada territori. 
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«La mandarina esta fina que parlàvem hi va haver un punt que s’havia produït 
prou, la gent n’havie après prou que hi havia una certa calitat de calibre i doble 
de quilos i es van fer empelts no tolerants, empelts que portaven la fitovirosis 
i es van morir casi tots los de la comarca, de la tristesa, i en 30 anys cap aquí 
pues s’han anat morint i la gent quan han hagut de ficar una altra que és molt 
difícil de fer calibre han ficat clemenules [...] (Possibilitat de recuperar varietats) 
Jo crec que sí, de vegades m’ho he plantejat si tinguéssim natros lo comerç di-
recte, que tu vas darrera, tu li expliques al client que la fruita que és més petita 
serà més bona, jo crec que sí, però al vendre en grans mercats no, no perquè 
és valora per la vista. Si tu tens un mercat directe jo crec que sí perquè la gent 
quan torna a provar: –osti, és que estes mandarines ja no són com les d’abans 
ja!, i quan li deixes provar et diuen: –osti, és que són com les d’abans. Quan 
les proven; tenen un sabor especial, tot era suc... N’hi han varietats bones ara, 
però no com aquelles.» (Joaquim, Baix Ebre, cítric i olivera)

Aquesta és una de les qüestions que han abanderat els moviments socials 
vinculats a la sobirania alimentària, sobretot els col·lectius rurals de països 
del sud en la seva defensa del patrimoni cultivat, entès com un recurs 
fonamental per a la reproducció de les comunitats locals, davant l’abast 
de les agressions de les multinacionals de llavors. Les empreses de llavors 
homogeneïtzen la producció, acaparen els mercats amb llavors o races 
altament productives en detriment de les adaptades al territori, s’apropien 
dels coneixements i varietats locals per a patents comercials i deixen sense 
el recurs primordial, la llavor, a les comunitats rurals amb més necessitats 
per autoabastir-se i per comercialitzar els seus productes a casa.

En la darrera dècada han aparegut a Catalunya diversos grups i entitats 
preocupats per la diversitat cultivada que han dedicat els seus esforços 
a la recuperació, conservació, divulgació i venda de llavors de varietats 
locals. També hi ha hagut qui s’ha centrat en la recuperació de races au-
tòctones o tradicionals de bovins, equins, ovins i avícoles. S’han creat al-
gunes xarxes formals i informals per a l’intercanvi i el comerç d’aquestes 
llavors i produccions. Aquests col·lectius han tingut més o menys encert 
en les seves actuacions, però cal anar a observar la pràctica pagesa per 
conèixer del cert quin és el seu abast.

Les agricultores i agricultors ecològics i ecologistes, que practiquen una 
agroramaderia pensada per anar més enllà de l’orientació productiva, 
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per esdevenir una opció de vida i una opció política davant l’agricultura 
industrial i el mercat globalitzat d’aliments, han fet bandera de la recu-
peració i conservació de llavors. Les dificultats són moltes: la manca de 
coneixements previs sobre quines són les llavors autòctones; com s’han 
de conservar; quins són els trets bàsics del material vegetal per a la seva 
selecció; en definitiva, està clar que cal recuperar la llavor i, també, la 
informació sobre com tractar-la. En la recuperació de races animals hi 
ha hagut un major encert, perquè s’han creat associacions i s’ha treba-
llat conjuntament amb centres de recerca. Sigui com sigui, són encara 
minoria els pagesos que donen valor i utilitzen les varietats i les races 
autòctones. L’argument més utilitzat pels escèptics és: «Si es van deixar de 
fer per alguna cosa deu ser!»

«A Lleida hi haví unes varietats de peres tradicionals que ara casi bé no n’hi 
ha, com podien ser Canyella, Castells, después Corrada de juliol, no sé què, 
això ha desaparegut. Después va vindre la Llimonera que continue funcio-
nant, havie molta Blanquilla que està desapareixent i des de fa 20 anys cap 
aquí s’ha implantat la Conference que és la pera que bàsicament com a pera 
d’hivern ha quedat.... No, la Blanquilla és d’aquí, la Conference és de fora, 
la Llimonera és de fora, l’Ercolini és de fora... Quins problemes? La Canyella 
perquè és molt fluixeta i no aguante els mercats, la Castells perquè és una 
pera molt petiteta i és una pera que surt cara de produir i si no és cara pues 
no se ven. Avui se fan Castells però les compren 4 persones que la coneixen, 
4 o 8, poques que la coneixen i no els importa pagar el que valgue, i ja està, 
no? I a partir d’aquí Corrada(?) de juliol pues suposo que eren coses ja més 
marginals i molt tacades que suposo que no debien tindre gaire mercat ni 
gaire aguant per anar al mercat, llavorens hi ha totes les que han anat ve-
nint de fora. Avui bàsicament aquí quedarà Llimonera, Williams, Blanquilla i 
Conference.» (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

La pagesia d’orientació agrària ecològica, amb major o menor grau de 
convenciment sobre l’ideari de l’ecologisme, no acostuma a cultivar ni 
a conservar llavors autòctones. Els motius que ens han fet arribar són 
bàsicament la seva escassa adaptació a una producció destinada al mer-
cat, encara que sigui local (per exemple, varietats de peres que cauen 
de l’arbre abans d’acabar el procés de maduració). Un dels dèficits més 
importants és la seva baixa productivitat; el cost del maneig i la feina són 
les mateixes que les d’altres varietats però el seu rendiment és molt més 
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baix. És de suposar que hi ha una manca d’oferta de llavors i planters 
de varietats locals, però els agricultors i agricultores no han expressat 
aquesta mancança. La pagesia no demana la recuperació de les varietats 
locals, tan sols es cultiven algunes varietats que per ser conegudes local-
ment poden adquirir un major valor en el mercat (exemple: el pèsol de 
Sant Andreu de Llavaneres), però no hi ha un discurs proteccionista i de 
recuperació varietal darrera d’aquestes produccions. També n’hi ha que 
cultiven i conserven varietats antigues que no són autòctones però que 
tenen un alt valor en el mercat ecològic (com el cas dels cereals kamut 
i espelta).

Les persones entrevistades sí que han fet notar que hi ha una manca 
important de recerca en la millora de les varietats autòctones i que des 
de l’administració es potencia més la recerca i l’ús de varietats foraste-
res. Sigui com sigui, no hi ha un posicionament crític massa contundent 
envers les empreses comercials de llavors i sobre les patents. Agricultura 
convencional i ecològica utilitzen varietats patentades i llavors certificades 
a les quals reconeixen millors qualitats productives.

«Amb préssec, que és el que jo toco més, el tema de varietats antigues no 
es pot, el tema varietats antigues, per què? Perquè no hi ha hagut una, és a 
dir, sigui perquè hi ha hagut pressió per part dels obtentors de varietats de 
Califòrnia, d’Itàlia, de França, perquè no es fes. O sigui, les varietats antigues 
tradicionals tenien un problema, per això és van deixar de fer, les produc-
cions eren bones però tenien el problema que la fruita queia a terra, quan 
arribava el moment: pom!, aquell préssec queia a terra. Llavors les varietats 
modernes que van arribar, modernes em refereixo que van arribar als anys 
50, les varietats que van venir de Califòrnia i d’allò, pues aquells préssecs 
abans es podreixen a dalt de l’arbre que caure i em dóna una tranquil·litat. 
No hi ha hagut una voluntat per fer millora genètica per agafar les varietats 
tradicionals d’aquí, millorar-les per corregir-les, coses més complicades fan! 
Per corregir aquest defecte que tenen del caure,. No s’ha fet, ja et dic, per 
pressions, perquè aquí no hem sigut mai d’investigar aquestes coses. I clar, 
tothom ha plantat les varietats que vénen que han vingut de fora.» (Albert, 
Baix Llobregat, fruita dolça)

Quant a les races autòctones d’animals hi ha hagut un auge de recupera-
ció, però no tota aquesta cria es fa en producció ecològica, ja sigui perquè 
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el valor està vinculat a una bona estratègia de difusió que ha deixat 
clars els avantatges de les races autòctones respecte a la seva capacitat 
d’adaptació a determinats entorns i a les qualitats nutricionals d’aquesta 
carn. Han aparegut associacions de ramaders i comerciants de la vaca 
Bruna del Pirineu, la vaca Pallaresa, la vaca de l’Albera, l’ovella Xisqueta, 
l’ovella Ripollesa, el pollastre del Prat, etc. En realitat s’ha valorat la seva 
identitat genètica i geogràfica més enllà de la seva producció ecològica. 

7.5. Estratègies comercials

Els productors i productores d’orientació ecològica expressen com a 
motiu principal de la conversió de les seves explotacions, el valor afegit 
que poden donar als seus productes en la comercialització. Aquesta mi-
llora en el preu hauria de comportar un preu just per al productor i la 
productora, compensar la baixa de la productivitat que es dóna en passar 
d’agricultura convencional a ecològica, cobrir els costos de producció 
i permetre la viabilitat de les explotacions. Però no sempre es veuen 
compensats les i els productors en l’augment del preu, per aquest motiu 
alguns pagesos i pageses han optat per la transformació i comercialització 
dels seus productes.

L’agricultura ecològica, recollint els principis de la sobirania alimentària 
ha redescobert els mercats de proximitat. Així, les estratègies comercials 
en aquest sector s’han centrat, per una banda, en oferir productes al 
mercat local, com és el cas d’alguns productors i productores que tenen 
parades en mercats locals setmanals o bé han portat els seus productes 
a supermercats o botigues d’àmbit local o comarcal. També s’han cen-
trat en incidir en l’aprenentatge i la difusió de l’alimentació ecològica 
mitjançant els menjadors escolars. L’altra via de comercialització, la més 
coneguda, és la venda a través de pàgines web i la cistella ecològica. Els 
consumidors de la producció ecològica, a excepció dels menjadors esco-
lars, són una franja de població molt determinada, amb un cert poder 
adquisitiu. La producció ecològica no està encara preparada per arribar 
a tothom.

El mercat de proximitat només consumeix una part d’aquests productes, 
tot i la voluntat expressada per molts pagesos i pageses d’aconseguir ven-
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dre la totalitat dels seus productes en el mercat local, la realitat és que en 
més d’una ocasió han de vendre a operadors nacionals i internacionals. 
Es percep també que l’entrada  de productes ecològics de manera massi-
va a les grans cadenes agroalimentàries faria baixar els preus. Sigui com 
sigui, la idea que els productes ecològics continuen essent per a grups 
socials amb un determinat poder adquisitiu es manté.

«[...] perquè és lo que està passant a Alemanya, que els preus estan molt més 
ajustats i el consumidor està comprant més ecològic, perquè no hi ha tanta 
diferència entre l’ecològic i el convencional. Aquí com que la cadena és tan 
costosa, arribar als llocs i tot això! Que s’ha de vendre a uns preus! I a més a 
més algun s’aprofita que perquè pel fet de què posi eco ja li posem el 100% 
més, pues que arriba a uns preus tan desorbitats que només arriba a l’èlit. I 
llavors els petits productors se n’aprofiten una mica d’això perquè com que 
els consumidors veuen que és tan cara, tan cara a les botigues que ells diuen: 
bueno, jo em guanyaré igual o una mica menos i jo vaig pinxo com una 
d’allò!”, i llavors diuen: “home, mira, compro en aquest que està al costat de 
casa, m’ho porta a casa i pràcticament al preu de les grans superfícies o una 
mica menys! En aquest moment passa això! Però jo, per lo que jo veig, i jo 
he estat a Alemanya tres vegades, i lo que comença a dir la gent d’aquí és, 
hi haurà més massiu tot el tema eco i aquests petits productors que estant 
anant de proximitat continuaran tinguent els seus clients com els tenen ara, 
però amb una condició, els seus clients veuran que els pollastres, els ous o 
lo que sigui estan a les gran superfícies molt més baratos, i llavors hauran 
de baixar el preu perquè sinó aquest consumidor eco que accepta anar o 
que el pagès del costat li porti tot això se n’anirà a grans superfícies.» (Joan, 
Garrotxa, porc ecològic)

A casa nostra, les cooperatives de consum d’aliments ecològics van ser pio-
neres en la introducció a les ciutats de les produccions ecològiques. Alguna 
de les persones entrevistades, entre les que s’han incorporat més recent-
ment a l’ecologia, expressen un cert disgust cap al funcionament d’aques-
tes cooperatives de consum i les perceben com a excessivament tancades  
i replegades sobre elles mateixes. En la seva opinió, els nous productors i 
productores troben dificultats per incorporar-se als circuits existents:

«Les cooperatives de consum són molt tancades, tancades i a més són un 
gueto, una mica un gueto, ells compren als seus pagesos, als seus amics de 
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tota la vida, i als que són rastes i els que no som rastes i venim d’un altre 
món pues no...són una mica un gueto les cooperatives de consum, només 
es compren entre ells i la majoria no tenen segell (vol dir ecològic, perquè 
consideren que es una imposició i no garanteix una producció realment ecolò-
gica, es basen en la confiança)... les cooperatives de consum compren, quan 
no tenen als pagesos petits que són els seus compren a Hortec o compren a 
Cal Valls...» (Dolors, Noguera, horta ecològica i cereal convencional)

La Dolors s’expressa d’aquesta manera després d’haver fet un esforç 
molt important per fer-se pagesa, un cop acabat un cicle laboral llarg com 
a administrativa comptable a la indústria tèxtil. La reconversió professi-
onal a la pagesia la va fer fa 7 anys apostant per l’agricultura ecològica i, 
en aquest temps, ha provat un bon grapat de formes de comercialització 
de les seves produccions: venen a les distribuïdores de Catalunya, venen 
l’excedent a distribuïdores en el mercat francès, venda directa a l’explo-
tació, subministrament a botigues de la comarca, a alguns restaurants i 
ara també a alguns menjadors escolars. 

7.6. El discurs antiecològic dels productors i productores 
convencionals

En encetar aquest apartat hem assenyalat les discordances entre les per-
sones convençudes amb l’agroecologia i amb la producció ecològica. 
Hi afegirem la visió negativa, o si més no escèptica, que la producció 
convencional té de l’ecològica. 

Durant molts anys, la pagesia convencional no ha hagut de sotmetre’s 
a cap tipus de control i s’ha regit per les dinàmiques dels mercats glo-
bals. La imposició de normatives i tècniques productives orientades a la 
intensificació, la industrialització, el monoconreu i la desvinculació dels 
mercats locals i la gestió dels seus propis productes, ha conduït a una 
mena de procés de desmemòria sobre com havien estat les seves explo-
tacions i quin era el maneig, les tècniques i els mercats on es destinaven 
els seus productes. Entre les persones que hem entrevistat hi ha pagesos 
d’una determinada edat que tenen una visió temporal més àmplia de les 
pràctiques agràries. En els seus relats apareix l’organització i la gestió 
familiar de les explotacions, la diversificació productiva, la venda en 
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els mercats locals, l’ús de varietats tradicionals i antigues de llavors i de 
races animals, les qualitats saludables dels aliments, etc. Tanmateix, es 
mostren descontents amb l’ús de determinades tècniques industrials a les 
quals s’han vist abocats, manifesten rebuig a les condicions del mercat 
global que no els permet fixar els preus dels seus aliments, i apareix un 
cert anhel de recuperació de la seva funció de productors d’aliments per 
al mercat local. Malgrat aquestes reflexions, els pagesos i pageses con-
vencionals no veuen en l’agricultura ecològica una forma de recuperar 
i corregir aquestes mancances, al contrari, creuen que tot plegat és el 
resultat d’una evolució del sector agrari que consideren irreversible. No 
hi ha una valoració del propi passat, o bé una visió optimista sobre la 
possibilitat que l’agricultura ecològica sigui viable econòmicament:

«Amb el cas de l’ecològic, no sé, el meu punt de vista. El cas de l’ecològic 
està molt bé però és un mercat molt reduït en aquests moments encara, 
perquè tots aquests que engreixen vedells ecològics i això, els quatre que 
poden vendre com a ecològic molt bé, però els quins han d’anar al monton, 
amb aquells perden el que guanyen amb els altres, perquè la carn llavons 
no està engreixada igual i la carn que ha d’anar al monton, aquella carn surt 
dura, surt d’això.... surt més negra...I aquells vedells no fan el pes que haurien 
fer com els altres, bueno jo ho he vist amb algun... Exacte, aquests són per la 
subvenció, lo sistema d’engreixar i obrir-se mercat, bueno no sé, jo pel que 
sento dir, els quin van començar estaven despatxant 3 vedells a l’any, ai! al 
mes, i estan encara matant el mateix, o sigui que no han pas augmentat! I 
han inventat 50.000 sistemes, hasta el venen per internet i el porten a do-
micili... Allò és un producte car i la cartera no arriba... La mestressa de casa 
la cistella ha de mirar d’emplenar-la amb menos pressupost...Podé cap avall, 
podé més cap al voltant de l’urbà i això pues encara hi ha podé gent, però 
clar a la zona aquesta que estem que més o menos tothom, perquè clar el 
bistec i això s’han d’anar a comprar, però aquí a Cerdanya mateix la carn 
que es consumeix a Cerdanya és mínima (comparat amb l’oferta de producte 
carni que hi ha).» (Josep –fill, Cerdanya, llet)

Quan alguns pagesos i pageses són qüestionats sobre l’agricultura eco-
lògica i la seva possible conversió, mostren un escepticisme total sobre 
el seu funcionament. Posen en dubte que el maneig de les produccions 
sigui certament ecològic (control de plagues ) i fan molt d’èmfasi en la 
poca qualitat dels productes ecològics.
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«Lo que passa és que això de l’ecologia no ho sé, no ho sé pas, això de l’eco-
logia no, no hi crec gaire. És que jo no hi crec gaire, perquè allà al mercat de 
Girona hi ha dos parades que venen fruita ecològica però la veritat és que 
no m’ho crec gaire això de l’ecologia, perquè pomes ecològiques! Mira, aquí 
tinc una pomera que no l’he tractada mai, aquesta sí que és ecològica, però 
les pomes estan picades i no sé si ningú les compraria picades les pomes!... 
la gent que ven fruita ecològica jo crec que la majoria són uns timadors! Els 
meus amics de Girona: –ostres, aquí estem en una pàgina web i per 20 E ens 
porten una cistella de menjar ecològic. I veus una ceba, una pastanaga, una 
patata i dius: Què ecològic? Si jo quan tenia patates un parell d’ensulfatades 
sempre, i la pastanaga i la ceba, tot és ecològic vull dir! Que és absurd, els 
fan pagar 20 E per una cosa que segurament al mercat en val 10 i és igual 
de bona, no, no, que l’ecologia no me la crec. I les pomes picadetes o no 
picades, escolta, la meva poma és boníssima, segur, eh? Ho tinc claríssim! Si 
aquella és bona la meva també, i no té cap tipus de residu i si el té és mínim, 
els residus marxen. És que clar, això de l’ecologia jo em sembla que els tima 
molt, però el que passa és que hi ha un tipus de gent, sobretot funcionaris i 
la gent una mica més de pensament d’esquerres o l’ecologia i tot això que: 
–uhi sí, d’aquell lloc venen unes pomes i unes d’això!, quines tonteries! La 
meva dona se’n va al mercat de Girona i compra als pagesos i tot està bo-
níssim, i és boníssim, i està millor de preu que les cistelles ecològiques de 
les seves amigues que la majoria són funcionaries i que les hi prenen el pèl, 
perquè les hi prenen el pèl! És una vergonya, les hi fan pagar 20 E per una 
cistella ecològica: –sí, aquesta pastanaga és ecològica!” (riu), sí, clar! Jo també 
la podria fer la pastanaga ecològica!..., jo amb la fruita així en plan intensiu ja 
crec que intento guanyar-me mitjanament la vida tot i que és difícil, no? Però 
vull dir, tot això de l’ecologia no!» (Jordi, Gironès, fruita dolça)

En certa manera la praxis de l’agricultura ecològica posa en qüestió 
l’agricultura convencional i evidencia les seves contradiccions. Els pa-
gesos i pageses convencionals davant la impossibilitat de reconduir les 
seves explotacions, mostren rebuig al canvi perquè el consideren un 
pas enrere en el camí de la modernització que els ha permès nivells de 
vida similars al d’altres sectors productius. També n’hi ha que valoren 
positivament la producció ecològica, però entenen que el mercat no pot 
assumir un volum més gran de producció sota aquesta orientació, per 
tant és una opció per algunes petites explotacions però no per al conjunt 
de la pagesia.





8. LA COMERCIALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ. 
ENTRE L’ESPECULACIÓ, L’EXPORTACIÓ I EL 
MERCAT DE PROXIMITAT

8.1. Producció intensiva i exportació. L’imperi  
dels operadors comercials i dels intermediaris

La revolució verda al camp català, com a la resta del món, ha anat lligada 
a la mundialització dels preus dels productes agraris i al control de les 
multinacionals agroexportadores. La producció d’aliments va passar a 
tenir un destí incert i desconegut per a molts pagesos i pageses, sobretot 
a partir de la dècada de 1960-70 amb l’obertura de mercats estrangers. 
La intensificació dels cultius i de la cria d’animals ha generat un volum 
de producció que ja no es pot comercialitzar a través del mercat de pro-
ximitat. Els grans operadors i les cadenes comercials han aconseguit el 
monopoli i la capacitat per fixar preus a la baixa, i aboquen al mercat 
productes barats i, en moltes ocasions, de baixa qualitat, sense tenir en 
compte les condicions i els costos de producció. 

«T’estava explicant (el que passa) amb el vi. Arriba Mercadona, llença una 
carta i diu: signi. Al mes necessito dos milions de litros. Està aquí intentant 
captar... passa ofertes, passa ofertes, passa ofertes i el que s’ho emporti amb 
menys valor econòmic es porta el gato al agua. 
Una cooperativa que jo conec fa els càlculs, tot correcte, ajustant-se eh? La 
casa a mínims, marges d’un 1% de benefici, no vulguis més, casi com qui 
diu talla’t les puntes, acaba i diu: jo aquest preu. Passes el preu, i ha d’estar 
al lloc el dia que ells diguin. Vas malament, eh? Vas malament. La casa et 
recalcula els costos a 2,80 i perquè em vull emportar l’operació per prestigi, 
per ganes, perquè necessito que mengin els treballadors. Passen l’oferta de 
2,80. Aquests 2,80 es componia posant un vi digne perquè clar, perquè el 
productor, el soci de la cooperativa també cobri un cert preu, posaven 20 
cèntims. 2,30 els 5 litros i amb el marge, a 2,70 els 60 eren vi per envasar. 
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Vi per envasar valia 2,70, 2,80 hem dit. [...] I passa l’oferta una altra vegada 
i diu tinc el Garcia Carrión que ho ha fet a 2,20 quan per ser un preu digne 
no podia baixar dels 2,30 els 5 litros. [...] 
Perquè clar, el problema és que estàs enganxat. Tens la producció i les com-
pres avui en dia, només hi ha tres grans compradors, eh? Per una banda 
tens el grup del Carrefour que estan ajuntats, Carrefour i Eroski. Aquest 
pack, Mercadona ja té el 19% de la quota de mercat. I entre quatre mans 
tens el 60%. [...] Clar, com has de sortir d’allí?» (Roger, Baix Camp, fruita 
seca, tècnic ADV)

La intensificació productiva i la monopolització dels preus dels aliments 
ha deixat el futur i la viabilitat de les explotacions agràries en mans de 
la voluntat i del caprici del mercat. Ens trobem exemples de grans pro-
duccions d’horta dedicades a la producció industrial de tomàquet del 
Delta, o de fruita dolça per a la indústria dels sucs a la plana de Lleida, 
que han de reconduir les seves explotacions cap a nous cultius d’un 
dia per l’altre, ja que el mercat ha trobat territoris amb més capacitat 
de producció intensiva a baix cost que, per tant, poden pagar a preus 
encara més baixos. En alguns casos, la pròpia indústria ja no vol cobrir 
el cost de transport de recollir el producte. Cada vegada les explotacions 
han d’assumir un risc més gran ja que per a ser competitives han de 
fer grans inversions en mecanització, augmentar la tecnificació, renovar 
constantment les varietats cultivades per tenir les de major rendiment, 
etc. I això sense cap garantia de preus estables ni de poder col·locar els 
seus productes en el mercat a mig termini.

La pagesia es troba, en la majoria dels casos, mancada d’eines i sense su-
port per generar estratègies d’elaboració i comercialització de les pròpies 
produccions, i el mercat obliga a vendre a preu molt baix, en ocasions 
fins i tot per sota el preu de cost, o a deixar les produccions al camp 
perquè el cost de transport i refrigeració és més elevat que el preu que 
els pagaran pel producte. 

«O sigui, allavons van començar a transformar el tema de què venia aquesta 
gent (comerciants valencians de cítrics) i compraven. Tu tenies un preu tot 
l’any bastant estable, de cop vam passar a comercialitzar com deien ells, que 
posaven un preu mínim de compra i quan fessem la liquidació, que tardaven 
6 o 7 mesos a liquidar-te, te deia: –pues mira hem guanyat 10 pessetes més, 
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pues te posem de 25 passem a 35 pessetes. Però això va passar la majoria 
de vegades que quan te deien 25 pessetes mínim se quedaven en allò ja, o 
sigui no te’n donaven més. [...]
Això va ser un gran problema pels productors perquè tu estaves entregant 
una fruita a preu 0, a preu de cost, 25 pessetes és el que ens costa produir 
un quilo, per exemple. Els havies entregat aquella fruita i ells no tenien cap 
risc, el comerciant no tenia cap risc, podia ser qualsevol persona comerciant. 
Et porta la fruita a casa teva a 25 pessetes i et diuen: fes el que pugues 
d’això!. I hi ha qui diu: –no he pogut fer res, és lo mínim que he pogut 
fer. I segurament ha guanyat més ell, o sigui ell no hi perd, ell aquestes 25 
pessetes segur que les defensa perquè les ha de pagar, i si li resulta a 50 
pessetes et diu: –les he venut a 30, te’n dono un duret més. No et dirà que 
les ha venut a 50 i que te’n dóna les 25, ell t’havia fet el contracte d’allò, i 
et diu: –ho sento, no ha anat millor això, ha anat pitjor. O sigui, a costelles 
nostres han fet ofertes a tot arreu, el productor no ha tingut cap defensa.» 
(Joaquim –fill, Baix Ebre, cítric i olivera)

Les entitats de gestió de la venda de les collites per excel·lència, a Catalu-
nya, són les cooperatives. Des de la segona meitat del segle xx, però molt 
especialment des de l’entrada d’Espanya a la UE, la pagesia deixa en 
mans de les cooperatives l’emmagatzematge, la transformació i la venda 
de les collites. La concentració del mercat mundial també ha incidit sobre 
les entitats cooperatives que tenen cada cop menys marge per accedir 
directament al comprador i es veuen obligades a comercialitzar a través 
de les grans operadores comercials o de la indústria agroexportadora 
que marca i controla els preus. El president d’una cooperativa del sector 
de la fruita seca ens dóna informació sobre l’estratègia comercial que 
segueix la cooperativa que presideix. La cooperativa té molt poc marge 
de maniobra a l’hora de fer la comercialització directa:

«D’avellanes naltros en podem comercialitzar en bossa entre un 5 o un 10%, 
però para de comptar. [...] Allavorens aquí un dels mals que tenim és que 
casi bé tota la distribució es fa al màxim amb multinacionals. Allí no pots dir: 
–aquesta avellana costa tant. Et diuen: –aquesta avellana me l’has de vendre 
per aquest preu. [...]
Alguna vegada parlant amb altres he dit: –escolta, i si anéssim naltros direc-
tament? Perquè només hi ha tres bròkers, que se’n encuiden de l’exportació. 
A través d’aquests fas les ventes però no naltros, tots. Fan les ventes. D’aquí 
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Espanya cap a l’exportació. I és clar, no et pots moure massa d’aquí. i si 
poguéssim anar a veure com va una cosa i l’altra. Podríem provar, podríem 
provar. [...]
Costa molt en llocs així. Perquè això tot és un triangle que un depèn d’un 
altre. Aquests d’allà (es refereix als comercials) que ells coneixen aquelles 
distribuïdores que fan les cadenes alimentícies i tu fica’t per allí, tu què hi 
pintes? Tu ara què em vens a portar aquí 10 tonelades? Però si naltros parlem 
de mils de tonelades! Què vens a fer aquí? si tots els tràmits de vindre aquí 
potser ja et sortiran més cars, no?» (Josep M., Baix Camp, fruita seca)

La constatació que la cooperativa tampoc pot aconseguir millors condi-
cions de mercat, porta alguns productors i productores a decidir-se per 
tornar a vendre als comerciants, als intermediaris directament. D’aquesta 
manera s’estalvien el filtre de la cooperativa i suprimeixen una baula en 
la cadena comercial, amb l’esperança d’aconseguir un millor preu per les 
collites i, sobretot, de cobrar més ràpid l’import de la venda. L’arròs és 
un dels sectors en què es nota que alguns productors i productores, es-
pecialment les més grans, han deixat les cooperatives. La presència física 
de les comercials més importants a la zona hi té també molt a veure:

«Arrossaires del Delta em penso que és la unió de quatre cooperatives: la 
del l’Aldea, Camarles, Jesús i Maria i la Cava. Aquí a l’entrada del poble es 
pot veure. La Nasa, sembla. I allà van ficar per a recollir tot l’arròs del delta 
però només hi van els que són sòcios i els qui compren de fora. Hi ha molta 
gent que no vol anar a la cooperativa, naltros portem ja molts anys que per 
assuntos econòmics i problemes que hi va haver doncs mon pare va sortir, 
jo també, el meu germà, la meva mare. [...]
Doncs ara no sé si fa quinze o divuit anys que ja no hi som. O potser vint 
anys inclús. En vam sortir molts i llavontes venem al comerciant. De comer-
ciants pues està Herba, que ja està aquí a l’Aldea. És el més gros i Dacsa. [...] 
Dacsa és el primer productor, si no estic mal informat. Herba, segons tinc 
entès és el més important en la compra d’arròs. I l’altre és Dacsa, que és el 
més important al país. Vale? [...] 
A veure, quan vam sortir de la cooperativa, en el nostre cas anàvem molt 
venuts [...] i venies a qui podies. Anaves a fer tractes amb els comerciants. 
Venien, s’assentaven a un lloc i posaven no sé què o anaven a l’era i deien 
aquí estan los italians per exemple. I deien pues naltros som comerciants 
d’arròs i el preu que fiquem és este. El grau i les condicions que hi ha. Alla-
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vontes va haver un moment que a través de la comunitat de regants vam fer 
uns silos? bastant grans [...] I allavontes allà podíem anar tots els comuneros 
de les terres del delta. [...] Exacte, tots los que teníem, encara que estiguessis 
a la cooperativa com que no, si tu volies anar amb l’arròs allà pues anaves 
allí. Naltros qui ens ho comprava normalment era Dacsa. Dacsa estava allí i 
te posava el preu. I allavontes t’oferien... i tenies la tranquil·litat que tu anaves 
allí i pam. I als vint dies o màxim un mes, cobraves. [...] El que passa es que 
bueno, és molt cómodo pel pagès, als quinze o vint dies d’haver portat la 
collita, cobrar. 
Les cooperatives se fiquen a nivells polítics i quan comencen a nivells po-
lítics... i a dir... a veure, del preu evidentment. Lo que no pot ser és que... 
a veure, valtros sabeu com funciona una cooperativa, no? No cal que us 
ho expliqui. Al petit productor a lo millor el salva. Però quan ja portes una 
quantitat d’arròs o de oli o de lo que sigui, pues tens que anar a defensar 
lo teu, no? Lo que no pot ser és tenir allà la teva collita i cobrar d’aquí sis 
mesos o un any i... no, no. [...] Lo preu si fa no fa surt casi casi lo mateix. una 
miqueta més potser la cooperativa. Però claro, tardes molt més a cobrar.» 
(Joan Lluís, Baix Ebre, arròs)

Les cooperatives compren fixant els preus a final de campanya a partir de 
la mitjana dels preus de venda de l’any (a resultes). Els pagesos i pageses 
estan insatisfets amb aquest sistema de pagament que, a més, acostuma 
realitzar-se mitjançant bestretes mensuals que desagraden perquè com-
porten una salarització que resta capacitat de gestió dels ingressos que 
provenen de la venda de les collites. Aquest ha esta també un dels motius 
de deixar les cooperatives, però algunes empreses del sector privat també 
treballen amb bestretes i pagaments a compte:

«Los pagesos que volen vendre la fruita, la majoria de les cooperatives, els 
pagesos porten la fruita a les cooperatives, la cooperativa ven i al final de 
campanya diuen: –pos per les ventes de fruita a la cooperativa hem ingressat 
10 milions d’euros, aquesta varietat l’hem venut a tal, l’hem venut a tal, los 
costos del fred, de la manipulació, de les amortitzacions de la maquinària de 
la cooperativa són tant”, ho resten, i lo que quede pel pagès. [...] 
El meu pare venia a una cooperativa, a una cooperativa petita, a la del poble. 
La cooperativa de Vinebre per factors x, els preus anaven malament, coope-
ratives amb pagesos molt petits, costos molt alts i vam decidir, pues un any, 
marxar. La cooperativa comprava a un preu molt baix. Intentem treballar bé 
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i fer bon gènero i ens ho paguen menys que als altres puestos! I després ho 
vam vendre amb particulars. Ho vam vendre a particulars i després quan jo 
vai començar, quan mon pare es va jubilar, ja vai fer l’empresa que aquest 
amic meu d’aquí de Lleida que té una empresa de fruita i ho comercialitzo 
tot a través seu, té una empresa de fruita molt gran, potser la cinquena o la 
sisena més gran de Lleida i ho pugem tot cap aquí i ho comercialitzem, tot 
a través d’aquesta empresa d’aquí Lleida.
(Com paguen les empreses?) Depèn, això cada empresa ho pacte. Moltes, 
per exemple, a l’estiu quan ja han entrat algo de fruita pues demanes algu-
na, perquè tu tens molta necessitat de líquid perquè has de pagar la gent, 
lo cost principal és la recol·lecció. –Pues necessito que em donis, jo que sé, 
50.000 euros. Depèn de la fruita que tu portis, si tu entres 1 milió de quilos, 
anant normal, jo que sé. Les cooperatives això no ho fan, perquè clar no 
poden, amb un particular és una empresa que té diners i això ho pot pactar 
a principi de campanya: –pues si necessito calers i t’he de portar fruita per 
pagar la gent me podràs donar un anticipo sí o no?, una relació, diguem, bi-
lateral. A les cooperatives normalment no es fa això, a les cooperatives quan 
ha començat la campanya es comença a repartir algo i hi ha cooperatives 
que diuen “repartirem 5 cèntims per quilo”, això amb els pagesos perquè 
puguin tindre algo de líquid. Això cada empresa és un món.» (Josep, Ribera 
d’Ebre, fruita dolça)

8.2. Contradiccions, demandes i propostes de solució

Els pagesos i pageses entrevistats mostren un ampli descontentament 
amb els preus dels seus productes, a excepció feta d’alguns dels que es 
dediquen a la producció ecològica. Vegem algunes contradiccions en el 
discurs:

La resposta a la caiguda de preus no va acompanyada d’una reori-ºº

entació productiva sinó d’una major intensificació de la producció, 
una renovació varietal i una major mecanització. En conjunt aquesta 
opció suposa augmentar més els riscos, sense que el monopoli del 
mercat pateixi cap canvi.
Les estratègies comercials destinades a l’apropiació del valor afegit ºº

dels productes, amb elaboració, transformació i envasats destinades 
al comerç de proximitat no poden competir en costos de producció 
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amb les empreses exportadores, ni optar a distribuir amb una certa 
periodicitat a les grans cadenes. En moltes ocasions els productes 
tenen uns preus que no són assequibles a una part important de 
consumidors i consumidores.
Una de les contradiccions de la producció intensiva és deguda a la ºº

manca d’una planificació política i de gestió del territori. Per exemple, 
l’augment de zones de regadiu per a la producció de fruita dolça en 
un moment en què els productors i les empreses agroexportadores 
tenen dificultats per comercialitzar els productes. Les ajudes a la ra-
maderia també han provocat increments de producció que han acabat 
perjudicant el sector:

«Hi ha més pollastres i tocinos., vidells potser no. Els vidells van créixer molt 
quan van muntar les primes de la PAC, això també va ser per mi un error 
una mica garrafal, perquè llavorens van muntar primes de la PAC però barra 
lliure, tothom que vulgui posar vidells, bueno llavors sí que va ser que van fer 
un munt de granges de vidells, de 90, de 90, de 90, i nosaltres ens vam ha-
ver d’agafar una mica amb això perquè sinó no podies viure. Això va ser un 
error garrafal per mi, perquè si tu subvenciones una activitat perquè realment 
no és prou rendible i de cara a les importacions que poden vindre de fora, 
pues a llavorens limita les produccions. Llavons no van limitar produccions i 
tothom, tothom primes, llavons que passave? Pues que si la prima eren 10 
en cobràvem la mitat o menys, no? Perquè clar, com que hi havia uns diners 
i s’havien de repartir entre 10, per exemple, però llavons com que els 10 se 
van transformar en 15, amb 18, amb 20, per això quan van fer la reforma 
de la PAC, la última que se va fer, aquesta reforma ja van dir “sí, hi haurà 
primes als vidells però lo qui estigués en actiu l’any 2000, 2001, 2002. Això 
té un sentit, no?» (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

Per altra banda, malgrat conèixer i en alguns casos valorar la reori-ºº

entació de la producció a l’agricultura ecològica, aquesta no acaba de 
ser l’opció escollida, els arguments són la manca de volum de mercat, 
les dificultats de la conversió i la incertesa dels preus.

«Per què m’he fet de la producció ecològica? Una raó és perquè paguen 
més, però falta mercat, falta més mercat,.... falta mercat, diguéssim de volum, 
hauríem de vendre més per anar millor, i també falta també ajustar les pro-
duccions que siguin, o sigui al ser producció ecològica tenim més pèrdues, 
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eh? Amb algunes coses penso que hauríem de... anem bastant bé, vull dir, 
que una cosa no té res a veure amb l’altra, però tenim més pèrdues que amb 
la convencional, lo que passa és que és igual perquè amb la convencional 
no ho podem vendre, o sigui que t’han te fot!, o sigui compensa una cosa 
amb l’altra. També ho fas per sentir-te que, bueno, bueno que no deixàvem 
la màquina de ruixar ni en pintura, i ja n’estàs fins als nassos! cosa que no 
ha canviat això, perquè a vegades has de fer més que abans, però és clar, 
ara ruixem amb coures, amb sofres, amb bacils, amb estintos, amb sabons 
i coses així, tenen efectivitat menos i de vegades has de fer-ho més sovint. 
Però bueno, aquí a casa venen bastant, sobretot una cosa que destaquem 
molt és el tomàquet perquè el collim més ja és al punt, la gent d’aquí l’apre-
cia perquè tots els voltants van a Mercabarna i quan ho portes a Mercabarna 
has de collir cebes, perquè ha de ser ben verd! I aquí culls ja trencat, enverat 
i llavons la gent l’aprecia més, és més bo. I anem fent aixís. La meva mare 
encara m’ajuda.» (Josep, Baix Llobregat, horta).

Les demandes de la pagesia al voltant de la comercialització i els preus 
dels productes són clares i unànimes:

Volen un preu just per als seus productes i no una subvenció que ºº

els mantingui en stand by constant, aspiren a ser valorats per la seva 
producció no per la funció social en la gestió del territori, encara que 
no la neguen.

«Home, lo que haurien de mirar és... a veure, ja no donar calers perquè 
sigui un complement a la renta o... intentar mirar la forma de què el pagès 
pogués viure de lo que ell fa. [...] clar. Que la gent pogués viure del que 
produeix. A veurem, es que està extingit si no pots viure d’una explotació 
agrària que a lo millor val un munt de diners tot lo que tens, tens un capital, 
una terra, unes plantacions, una maquinària... [...] i has de viure de la caritat 
que et dona l’administració. I lo que jo produeixo no res, no?. Jo es que lo 
que ell pugui pues si ha de valdre un preu pues que el valgués i ja està. [...] 
O regulem la producció o incidim en els processos d’elaboració... aviam.» 
(Raimon, Priorat, vinya i celler)

Demanen claredat en l’orientació de la política agrària, una visió més ºº

global del conjunt dels sectors i del territori i un suport més ferm a 
les produccions locals.
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«El mercat d’aquí sí que en demane, però és lo que dius, si tu te’n vas aquí al 
Plus, per dir-ne un, que és totalment local el Plus, i el Plus té mansanes de tot 
arreu, perquè jo si vaig al Plus a comprar amb la dona jo m’hi fixo, a veure, 
pues sí tenen la Golden, la Perlin per qui en vulgue Perlin, perquè ells han de 
vendre el que els hi compren, no? És el seu negoci i ja està. Que s’haurien 
de fer campanyes a nivell d’una altra cosa, potser sí. Però és que la gent és... 
Si els senyors dels supermercats, la gent d’aquí de Lleida, que hi ha Golden 
de Lleida, i que hi ha Perlin i no sé què, agafessin de Lleida, de Lleida, de 
Lleida i la Perlin se’ls quedés pues no en comprarien més, el Plus o el Dia o 
el que sigui, però clar, com que veuen, diuen “d’aquesta en venem 50 pues 
d’aquesta en portem 50, d’aquesta en venem 40 en portem 40. [...]
Lleida, Barcelona, tu creus que Mercabarna mateix és un pou allò, i Barce-
lona és un pou, i Catalunya són 7 milions i mig de consumidors i amb un 
poder adquisitiu relativament bo, no diguem molt elevat però bo, i no es 
ven. Una cosa que no mos toque, tu tens l’oli de les Garrigues que ningú 
discutís que això sí que és lo millor de lo millor, pues amb tot l’oli que es 
fa a les Garrigues potser no n’hi hauria d’haver prou per Catalunya, no? i 
n’han de vendre molt a Itàlia o allà on poden perquè aquí Catalunya pues 
n’hi venen molt poquet. Pues com és això’ Ho entens això?» (Miquel, Segrià, 
fruita dolça i vedells).

Sol·liciten un replantejament de la política internacional que permet ºº

l’entrada de productes produïts amb costos molt baixos i sense con-
trols sanitaris regulats per la UE al mercat nacional.

«Però anem a veure. És que... naltros estem obligats a través de la PAC i les 
lleis agroambientals. Vale? Llavors, naltros no podem tirar segons quins pro-
ductes perquè està totalment prohibit. I no es tiren. I no es tiren. Els sanitaris 
que estan prohibits no es tiren, aquí. potser algun cafre que... però es que ja 
no es venen! No estan al mercat! Vull dir és que és molt complicat, que no 
vol dir que no hi hagi algun pagès que tingui allí... no sé. vale. pues bueno, 
però en principi l’arròs d’aquí és un arròs de qualitat, vale? que això ja ho 
tinc no clar, més que clar. Tu te’n vas a Argentina o te’n vas a la Xina o te’n 
vas al Brasil i tot això, no saben què es. De fitosanitaris prohibits, no saben lo 
que és. Tiren lo que faigui falta i més. [...] Llavors, quan entra el barco aquest, 
vale? jo si este barco ve amb totes les garanties del món que aquell arròs ha 
estat controlat i no hi ha cap producte que no estigui prohibit ni il·legal aquí 
a Espanya... entreu barcos! Senyal que ho saben fer millor que naltros. Clar. 
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Però segur segur que aquest arròs o blat o lo que tu vulguis, segurissim, eh? 
Que ho porta tot.» (Joan Lluís, Baix Ebre, arròs)

Demanen més facilitats i assessorament per a l’exportació, ja que ºº

en molts casos les ajudes són cooptades per les grans empreses i la 
pagesia en queda exclosa.

«Però el què ha fet l’administració pública... l’administració pública al contrari 
d’aprofitar-se d’això per a treure una rentabilitat, realment a nosaltres que lo 
que interessa, com passa amb altres comunitats d’Espanya, que quan vas a 
una fira et financin... pues aquí el contrari. A mi em costa molt més car anar 
a Barcelona que anar-me’n a la Xina. I això és lo que fot més i estàs a la taula 
amb un vi de la Manxa i dius hòstia, es que a aquest li ha costat mil euros i a 
mi em costaria cinc mil. I això és lo que costa. I pel demés onejant la bandera 
catalana i en realitat tot el contrari. Haurien de fer alguna propaganda per aju-
dar a la feina de la gent particular, dic jo.» (Raimon, Priorat, vinya i celler).

Un dels factors crucials per a la recuperació de preus és la recu-ºº

peració dels mercats locals. Hi ha una queixa constant de l’escàs 
coneixement que consumidors i consumidores locals tenen de la 
producció que es fa a Catalunya, de la temporalitat i de la qualitat 
dels productes del país. La producció d’horta és la que més reconeix 
el consumidor i la que assoleix millors condicions de comercialització 
per la possibilitat de ser venuda en l’entorn local. Ens ho explica el 
Joan que té una producció diversificada d’horta i petita ramaderia 
que ven en proximitat:

«I després nosaltres tenim una botiga on venem el nostre producte. I la gent 
que tenim sap què busca. No els hi pots enganyar. Saben el què busca. Si 
tu vas a una botiga, veuràs que hi ha poques etiquetes de color verd, que 
son les de producció pròpia però naltros quan és producció pròpia no posem 
l’etiqueta de color verd que és producció pròpia. Perquè la gent ja en sap. 
I dir ara tinc això i que no ho sigui, llavors la gent també t’ho valora. I que 
saben que són tomàquets de casa i quan no n’hi ha, no n’hi ha i s’ha acabat. 
I ara comencem amb els calçots i els pèsols i les faves, i la gent també ho 
valora. I llavors li podem posar preu a totes aquestes coses. A veure, no és 
que siguem baratos, perquè no ho som. Son competitius, eh? Més que bara-
tos. Perquè el pèsol per exemple el començarem a vendre a 12 euros el kg, 
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o sigui que és un producte car però la producció que fem, més o menys, 
la tinc tota venuda. I això fa que m’aguanti una miqueta tot lo altre, eh? [...] 
I has d’aguantar-te una miqueta en poder tenir l’hort i bueno... però val la 
pena. I bueno, a part d’això també tenim gallines, que la gent el fet de poder 
agafar els ous i que la gent.... tinc poca explotació de gallines, però bueno, 
la intenció quan es pugui és intentar obrir una petita granja, però com que 
les terres no deixen posar molt de sol i jo no puc posar sostre perquè dóna 
ombra i he de mirar que els veïns no posin molts hivernacles... però ara estic 
intentant a veure si em donen una explotació ni que sigui de 300 gallines. 
Que no ho puc fer perquè no tinc lloc al mercat... [...]
I llavors aquesta venta directa, el client te l’agraeix. I a part d’això també 
serveixo a restaurants i això si que és més a l’engròs. Però ja tinc restaurants 
també que m’agafen doncs el producte volant. Hem començat amb els cal-
çots, després amb els pèsols i això és lo que tenim. Si no en tinc, no en tinc. 
I ja ho he dit abans, que no necessito dir: escolta, això és meu. I ja està. Els 
dissabtes ara faig un mercat a les Franqueses del Vallès i és un mercat que 
en principi...» (Joan, Maresme, horta)

Els mercats internacionalitzats fan circular els productes amunt i avall ºº

de manera irracional. S’importen productes que es produeixen en el 
país i que són objecte també d’exportació, alguns cops cap als matei-
xos països des dels quals es fa la importació:

«Els polítics haurien de canviar molt. És que hi ha tantes coses que no tenen 
sentit. La tomaca, els que feien tomaca per aquí l’han hagut de deixar de fer 
perquè porten tomaca d’Holanda. I allí les fan en invernadero amb gas, amb 
calefacció. I paga el transport cap aquí baix. Això qui ho entén? I llavors en-
tren al mercat d’aquí, rebenten el mercat d’aquí perquè no vagin tomaques 
d’aquí cap a Anglaterra o cap a Europa, eh? I això, o una de dos: o està sub-
vencionat pel país... o si no, no té sentit. Perquè a Anglaterra, tota la tomaca 
que hi ha és d’Holanda. Perquè jo quan hi vaig m’agrada xafardejar pels 
mercats i això i d’aquí no n’hi ha. I els costos d’allà, en mà d’obra ha de ser 
més cara que aquí, calefacció... i el transport.» (Carles, Tarragonès, vinya)

Les cooperatives han de satisfer els seus socis, però també es veuen ºº

obligades a satisfer la demanda de la clientela per conservar-la. Es 
queixen que les cooperatives arribin a importar producció dels països 
competidors per satisfer la demanda comercial:
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«Estem venent un arròs a dos productors que son Dacsa i Herba que després 
la cooperativa, que jo després m’he enterat d’això, ha de comprar arròs o bé 
a Dacsa o a Herba. Perquè té demanda, claro! I se l’ha de traure, i necessita 
arròs! I quan a aquestos no els hi pot comprar pel que sigui, perquè no 
s’han entès o perquè no en tenen prou per a ells, va i compra per exemple 
a Argentina. Això me n’he enterat jo enguany que la cooperativa d’aquí ha 
comprat arròs a Argentina. I no un camión, en barcos! Vale? A vore, això no 
entra...» (Joan Lluís, Baix Ebre, arròs)

L’excessiva atomització de les empreses comercialitzadores també és ºº

vista com un problema perquè no permet fer una bona regulació 
de preus. El Josep ens ho explica en un dels sectors més sensibles 
a la fluctuació, la fruita dolça, un producte molt condicionat per la 
temporalitat:

«Un dels problemes que tenim aquí a Lleida i en altres llocs del món no 
tenen, és que l’oferta està molt diversificada, aquí ven tot déu! Jo diria que 
aquí a Lleida igual hi ha 200 empreses que venen a l’exterior, a Girona n’hi 
ha dos. El preu mig de la poma de Girona i de la poma de Lleida són sis o 
set cèntims. Al nord d’Itàlia se produís molta més poma que aquí a Lleida i 
ha un o dos que venen, o sigui lo preu si vols aquella poma és aquest, punto. 
Aquí hi ha tanta d’això i tanta oferta que quan la gent té stock lo preu baixa. 
[...] Hi ha una agrupació que és diu AFRUCAT, hi ha totes les cooperatives i 
totes les empreses de Lleida, teòricament associades, però la comercialització 
no es fa a través d’ells. Ara s’ha fet una marca que es diu Pera de Lleida, que 
lo que pretén és això, només un empresa vendrà Pera de Lleida, que teòri-
cament té uns estàndards de qualitat superior al de la pera normal, sortirà la 
pera d’un mateix puesto i la pera tindrà un mateix preu, el preu serà aquell 
i punt.» (Josep, Ribera d’Ebre, fruita dolça)

Les propostes de solució a la problemàtica de la caiguda dels preus no 
són senzilles. En les entrevistes les demandes i queixes sobre el funcio-
nament del mercat global són evidents i constants, però els costa ser pro-
positius. És fàcil entrar en contradiccions evidents quan se sol·licita una 
nova intervenció dels preus, un control fronterer i a la vegada s’apel·la 
a les ajudes per a l’exportació i a la llibertat de mercat per a poder fixar 
els preus més enllà del control del monopoli de la gran agroindústria i 
les cadenes comercials.



Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 119

8.3. Com ens veníem la producció «abans»?

En recórrer a la memòria històrica dels pagesos i pageses sobre les formes 
de comercialització anteriors, veiem com han anat perdent progressiva-
ment el control sobre els propis productes. Les persones més grans recor-
den com les seves produccions anaven destinades primer al consum de la 
pròpia casa i després als mercats locals. En més d’una ocasió les persones 
entrevistades, o els seus pares, havien tingut parades fixes en els mercats 
diaris o setmanals. És el cas dels pagesos del Vallès que tenien parades al 
mercat del Born, al mercat de Martorell o d’altres localitats; també feien 
la venda a la porta de casa. La creació dels grans mercats, sobretot de 
Mercabarna, es va fer pensant en una gran infraestructura utilitzada per 
la gran indústria agroexportadora i per les grans cadenes alimentàries. 
Aquest espai no estava ideat per a la petita pagesia, que va haver de veure 
com els seus mercats (el Born) desapareixien i com quedava exclosa del 
gran centre logístic de compravenda d’aliments nivell al nacional.

«Doncs nosaltres, a la meva família, sempre hem sigut de vendre’ns-ho no-
saltres mateixos, sempre hem sigut comercialitzadors directes, hi han altres 
pagesos que el que fan és portar-ho a la cooperativa o van a una central a 
Mercabarna, val? I simplement arriba el moment de la collita i s’ho treuen 
de sobre i aquí ho tens! Nosaltres no, nosaltres sempre ens ho hem venut 
nosaltres, en principi anaven al Born vell de Barcelona, hi anava el meu avi a 
vendre, després quan van tancar el Born vell i van obrir Mercabarna el meu 
avi va dir que allò era massa gran per ell, que allà no hi volia anar a vendre! I 
van estar un impass de temps fins que van trobar el mercat, aquí, entre Saba-
dell i Terrassa hi ha com un Mercabarna en petitó que és de la Mancomunitat 
del Vallès, que hi ha un lloc que està destinat per vendre els pagesos, per fer 
venta directa, no al detall sinó al major però venta directa, els nostres clients 
eren els botiguers. Mentre no es va obrir aquest mercat van estar fent mercats 
municipals i quan van trobar això de seguida se’n va anar a vendre cap allà, 
llavors allà va ser quan es va fer el canvi, que ja el meu avi va deixar anar 
d’anar a vendre i va començar anar a vendre el meu pare, i va estar allà, no 
sé, potser 25 anys venen allà. Llavors encara es venia de nit, no sé, la venta era 
nocturna igual que a Mercabarna.» (Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)

L’aparició de supermercats i cadenes alimentàries en la majoria de les 
poblacions que oferien més diversitat d’aliments i més barats, va conduir 
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a la quasi desaparició de la venda a la porta de casa i de les petites boti-
gues de productes frescos. El canvi de cultius i la seva intensificació va 
allunyar als pagesos i pageses de l’espai de comerç quotidià de pobles i 
ciutats, com el cas de l’horta de Lleida que havia estat el rebost d’aquesta 
ciutat durant segles i que, a partir de la introducció del cultiu intensiu de 
la fruita dolça s’elimina, tant la producció d’horta com de petits animals 
de granja, i la pagesia abandona el mercat local.

A partir dels anys 50 i 60 es van començar a fer habituals els comercials 
al camp, pactaven preus amb els pagesos i pageses i compraven produc-
cions. En aquest context, la pagesia gaudia d’una certa capacitat nego-
ciadora sobre el preu dels seus productes. Actualment la majoria de les 
produccions són venudes sense preu, i quan arriben als grans mercats, 
són les empreses exportadores les qui el fixen.

«Algo sí, en moments puntuals, per exemple si jo tinc una varietat molt bona, 
normalment amb cantitats, si tinc poca cantitat no ho va a comprar ningú, 
però per exemple jo treballo amb aquest soci meu, tenim una empresa de 
fruita, si un client important li demane: –osti, pues necessito cinc camions de 
nectarina d’aquest calibre, però ha de ser de calitat superior, i no la tens pues 
si hi ha una finca que la té molt guapa, un pagès molt bo i la té gran, té 100 
tonelades allí amb una peça, pues vas allí i mira: –pues te la compro. Tu saps 
que l’has de vendre a un preu, dius: te la compro a 40 cèntims. Però no és 
una pràctica comú. Amb la fruita dolça diria que amb aquest sistema no es 
compra ni el 5%. Lo pagès amb lo 95% dels casos no sap al preu que cobrarà 
la fruita quant li surt del tros.» (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

8.4. La redescoberta dels mercats locals i de la pagesia 
com a subministradora d’aliments de qualitat en la 
proximitat

En el context de la intensificació de l’agricultura convencional també hi 
ha qui ha decidit canviar l’estratègia comercial per afrontar les condicions 
imposades pel mercat. En aquest sentit, s’han creat societats, organitzaci-
ons de productors, i empreses que seguint el camí obert per la producció 
ecològica, han optat per elaborar i vendre els seus productes. La inversió 
de capital i els riscos econòmics implícits no poden ser assumits per totes 
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les explotacions, precisen un volum i una dimensió de certa rellevància. 
Però en alguns casos analitzats (arròs i sector lleter), l’opció d’envasar i 
elaborar els propis productes els permet col·locar una part (encara molt 
petita) de la pròpia producció i reapropiar-se de part del valor afegit. 
Aquesta estratègia va unida a la voluntat de dotar de més valor al pro-
ducte, d’aquesta manera es busca una identitat geogràfica o una elabo-
ració tradicional (formatges) o recuperació varietal (arròs bomba). 

Malgrat tot, l’agricultura ecològica no és garantia de mercat de proxi-
mitat. És cert que n’ha estimulat la valoració, però l’extensió i la inten-
sificació provocades per l’increment de la demanda arran d’una possible 
popularització del consum de productes ecològics, pot comportar també 
que acabem consumint productes ecològics produïts a llarga distància: 

«A veure, si l’ecològic no canvie i la gent encara compra, jo venc a les distri-
buïdores i veig que elles compren a, per exemple, estan comprant carabassó 
a Andalusia i l’estan comprant a 75 cèntims, jo començo a tenir carabassons 
a l’hivernacle i me’l compren a 90 cèntims, perquè clar aquí és recent collit, 
m’hi poso cada setmana dos cops... clar, mentre no canviï això, mentres no 
passi com al mercat convencional que quan era aquí que l’horta d’aquí estava 
valorada perquè era d’aquí i anava al mercat i quan van començar a posar 
plàstic a Andalusia es va menjar el mercat d’aquí... Mercabarna va portar 
el gènero d’Andalusia, pues perquè Andalusia fan les coses com les fan...» 
(Dolors, Noguera, horta ecològica i cereal convencional)

Quan els productes d’agricultura i ramaderia ecològica es vinculen a un 
comerç local i de proximitat, els aliments es destinen, en la seva majoria al 
consum de persones amb un poder adquisitiu mig, mig-alt i sembla difícil 
sortir d’aquest cercle d’un cert elitisme, i més en les condicions de crisi 
actual amb la pèrdua de poder adquisitiu de la població i la impossibilitat 
de reduir els costos de producció. Les persones entrevistades ens han 
corroborat aquesta visió, però no sempre s’aconsegueixen els objectius 
proposats i els inconvenients en la comercialització són diversos. Les es-
tratègies de venda són la «cistella» ecològica i la venda per internet, encara 
que no són les úniques. Alguns dels punts que en volem destacar són:

El nombre de persones que consumeixen aquests productes és molt ºº

reduït, per tant l’estratègia productiva és més la diversificació que 
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l’ampliació de producció, tot i que hi ha qui pensa més en l’exportació 
perquè el mercat nacional ja no pot ampliar-se (carn de vedella).
La comercialització a través de la «cistella» o la venda per internet ºº

requereix una demanda constant, una oferta de productes estable i 
una alta organització dels productors i productores per a la venda. Les 
i els pagesos han hagut d’organitzar-se per crear empreses comercia-
litzadores que els permetin continuar la seva activitat. No sempre es 
pot ajustar la producció a les demandes, a més hi ha un desconeixe-
ment important dels consumidors i consumidores envers a la forma 
productiva i a la temporalitat dels aliments, cosa que augmenta els 
problemes de venda. La «cistella» per a ser atractiva necessita ser di-
versa i s’aconsegueix introduint productes de fora, cosa que contradiu 
en certa manera l’interès de qui produeix i qui consumeix.
La majoria de productors i productores trien l’opció de comercialitzar ºº

els productes a través d’internet, però el repartiment de la «cistella», 
tan sols aconsegueixen col·locar una part de la seva producció, la 
resta ha de comercialitzar-la a través de comercials, grans cooperatives 
o de cadenes alimentàries.
Algunes produccions (com el cítric) estan utilitzant l’estratègia de ºº

venda a través d’internet i això els genera certes expectatives de con-
tinuïtat de l’explotació. També hi ha explotacions pageses que s’han 
organitzat i han creat agrupacions o empreses i han pogut donar 
sortida als seus productes.
La venda de proximitat té sentit quan el consum és proper, per aquest ºº

motiu els productors i productores pròxims a l’àrea metropolitana 
de Barcelona poden tenir més facilitat per col·locar els seus produc-
tes. Els productors i productores més allunyats de les zones urbanes 
opten per la creació de xarxes de producció i distribució a nivell de 
comunitat autònoma (per exemple introduir pollastre, ous, vedella 
en els cistells de fruita...).
Hi ha productes que tenen més dificultats per a la seva elaboració, com ºº

el cas del cereal. Tenir un molí i obrador per a la petita explotació i 
vendre la pròpia producció requereix el mateix que un molí i un forn in-
dustrials. Les i els pagesos no poden assumir aquests costos, ni tampoc 
és la seva intenció transformar-se en fariners o forners de gran volum.
La comercialització de carn ecològica demana, com la resta de sectors, ºº

una obertura de mercats, i això podria evitar l’arribada de vedella 
ecològica a les granges d’engreix convencional. 
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Una altra de les estratègies, seguint aquest redescobriment dels mer-ºº

cats de proximitat, ha estat la venta de productes locals i ecològics als 
menjadors escolars, projecte que ha comptat amb el suport i l’impuls 
de l’associació Entrepobles. 
En els últims anys hi ha hagut un retorn a la venda en mercats i ºº

fires d’aliments. Arreu del territori català hi ha hagut una explosió 
d’aquestes activitats a les quals alguns dels productors i productores 
ecològics i convencionals recorren per a col·locar-hi part de la seva 
producció.





9. LES DONES EN LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES. 
INDISPENSABLES I SOVINT INVISIBLES 

L’especificitat de la societat agrària catalana és que la major part de les 
empreses agràries són de caràcter familiar. En ser la família la unitat eco-
nòmica essencial del camp català, la societat ha hagut de desenvolupar 
formes d’organització i d’estructuració que distribueixin i clarifiquin els 
papers que hi han de tenir els membres de la família.

L’organització de les persones que estan implicades en la producció i 
en la reproducció de l’empresa familiar ha depès històricament d’una 
norma jurídica, el sistema d’herència, que ha regulat la forma d’accés als 
recursos productius i que, en conseqüència, ha atribuït els rols socials a 
les persones que formen part de la família. En aquest sentit, la posició 
respecte a l’herència del patrimoni agrari és una de les claus de volta del 
sistema, juntament amb el gènere i la posició en l’estructura social. El 
sistema és especialment complex perquè les relacions entre les persones 
involucrades en la producció econòmica no són només estrictament eco-
nòmiques, sinó que s’insereixen en el món de les relacions parentals, amb 
tot el que això implica de barreja de factors econòmics, organitzatius, 
d’atribució de drets i deures, i emocionals i simbòlics. 

Tot plegat, ho hem d’entendre en un determinat context històric. L’esce-
nari econòmic i social del camp a Catalunya ha canviat de manera subs-
tancial i progressiva en els darrers 40 anys: la mecanització i tecnificació 
dels processos productius; la marginalitat econòmica i social de l’activitat 
agrària, tant per una situació de desprestigi com per la pèrdua d’actius 
agraris; les dificultats de les empreses familiars per garantir el relleu ge-
neracional; la insuficiència de les rendes agràries; la globalització dels 
mercats agraris i la dependència respecte a les diverses administracions 
i les polítiques públiques. Aquest procés d’inclusió de l’agricultura en 
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l’economia de mercat, ha dibuixat un nou escenari a la societat pagesa, 
un escenari ple de dificultats que ha transformat parcialment els rols i les 
posicions de les persones implicades en el sector. Pel que aquí ens interes-
sa, ha contribuït, juntament amb altres factors com la transformació dels 
models culturals que afavoreixen la participació de la dona en l’esfera pro-
ductiva, a la reubicació del lloc que ocupa la dona en l’empresa agrària.

En general, el model d’organització productiva de la pagesia catalana ha 
estat centrat en el que es coneix com la família troncal (la família cons-
tituïda per dues o tres generacions), un tipus d’organització prevista en 
la norma jurídica del dret civil (el sistema d’hereu), que garanteix l’en-
cadenament de les generacions que han de fer realitat la reproducció de 
la força de treball, del patrimoni i de la posició de la família. En aquest 
model, persones i patrimoni conformaven una unitat, la casa, l’entitat 
social i econòmica que organitzava l’activitat productiva i que gestionava 
les estratègies reproductives que considerava més encertades en interès 
del conjunt. Es tracta d’un model patriarcal en el qual l’home, «l’amo», 
l’hereu, el cap de família, ostentava l’autoritat, qui tenia la legitimitat 
social per prendre les decisions sobre la reproducció social de la casa. 

«Bueno sí. Però ma mare, bueno sí, a les cases de pagès treballe hasta el 
gos! Llavors, la feina de la dona pagesa és una feina casi tan important com 
la de l’home, ho dic així no pas sense d’allò, perquè s’han ocupat de moltes 
coses. No han fet mai res, diguem-ne fixe, però ho fan tot.» (Jaume, Pallars 
Sobirà, llet i elaborats làctics)

La dona ha esta situada en una posició subordinada, en la mesura que no 
tenia atribuïda socialment l’autoritat més que en circumstàncies excepci-
onals, com les que es donen en el cas de la pubilla. Malgrat la subordi-
nació evident, corresponien a la dona algunes parcel·les de poder (que 
no d’autoritat) que tenien a veure amb una certa capacitat de negociació 
i de gestió, especialment dins de l’àmbit domèstic, la casa, un àmbit que, 
en la societat agrària, fàcilment es projectava cap a l’esfera del treball 
productiu. D’aquí ve la dita. «L’home mana i la dona governa», una expressió 
amb què s’autodefineix el sistema organitzatiu de les cases pageses i que 
posa de relleu la diferenciació entre l’ostentació de l’autoritat, en mans 
de l’home, i l’exercici del poder, en el qual la dona té la possibilitat de 
participar (veure Roca, 1996). 
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El model de segregació de rols a la casa i a l’explotació era aquest. L’ho-
me tenia l’autoritat en la presa de decisions que afectaven l’activitat pro-
ductiva i la dona tenia el govern de l’àmbit domèstic. No obstant aquesta 
major especialització per gèneres, no existia una divisió clara entre les 
dues esferes. En les societats pageses, la casa és una prolongació del lloc 
de treball; sovint no hi ha distància física i, quan n’hi ha, no té el mateix 
significat. A casa s’hi començaven o s’hi concloïen molts dels processos 
de treball agraris i la dona hi participava directament o indirecta. La 
família pagesa era unitat de producció i de reproducció i, en ser-ho, les 
activitats adreçades a un o altre àmbit es confonien. L’activitat de pro-
ducció de béns tenia continuïtat en l’activitat de producció de serveis per 
atendre les persones de la casa, els quals eren la principal força de treball 
de l’empresa agrària. 

Hem observat que en la manera com els nostres informants homes re-
construeixen la participació i implicació de les seves mares i àvies a l’ex-
plotació agrària, sempre tendeixen a iniciar el seu relat afirmant que les 
dones tenien una presència puntual al camp, tanmateix, quan avancen en 
el seu relat, es fa palesa la gran transcendència del treball de la dona, així 
com la manca de separació entre l’esfera productiva i la reproductiva. En 
el discurs dels informants, però, el treball de la dona sempre és concebut 
com un ajut, fonamental, però ajut al cap i a la fi.

«Doncs mira, el paper de la dona dins de la nostra finca, de la nostra ex-
plotació familiar, sempre ha sigut amb feines puntuals de camp, al temps 
d’aclarir préssec, al temps de collir també, però ha sigut més de logística, 
val? Els homes, no podien pensar en res més que en el camp per tant hi 
havia algú que els havia de fer el menjar, clar són mentalitats que avui en 
dia han anat canviant molt, però ostres és que clar “és que la dona ja no 
anirà a fer el menjar!”, llavors les dones anaven a portar el dinar al camp, 
a peu, amb el cistell portaven l’escudella, portaven tot, i al temps de collir, 
en el temps de la meva iaia, pos es menjava al camp perquè no s’anava en 
cotxe com ara, anaven en carro o a peu, i si a peu o amb el carro tenies 
una hora de camí, aquella hora no te la podies permetre, una hora de 
pujar i una hora de baixar, dues hores caminant no te la podies permetre, 
doncs que es feia? S’esmorzava al camp, es dinava al camp, inclús la gent 
que eren grans, i que hi havia cases que no eren tan possibles i no tenien 
carro, pues hi havia pagesos que es quedaven dos o tres dies a dormir al 
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camp, i no pujaven a casa fins que i no acabaven les existències, per no 
perdre temps, i avui en dia doncs, el paper de la dona una mica ve a ser el 
mateix perquè la meva mare, ella es dedicava al tema de la confecció de 
la fruita, quan nosaltres la pujàvem de camp doncs s’havia de triar, s’havia 
d’encaixar, tot el que és l’elaborat, doncs això ho portava la meva mare, la 
meva tieta, la meva iaia...
(Les dones no hi anaven al mercat, amb el teu pare hi anava la teva mare 
també?)
Sí, sí, i tant, molt, molt, sí. Per ajudar-lo i perquè no hi anés sol, perquè era 
la nit. I recordo que jo era petit, amb els meus germans, ens quedàvem 
amb els avis i el meus pares anaven a vendre.» (Albert, Baix Llobregat, 
fruita dolça)

El tipus de conreu i una conseqüent microcultura agrària local, també pot 
ser un dels factors que expliquen el grau de participació i d’implicació 
de les dones al camp. Una de les nostres informants ens feia la reflexió a 
partir de la seva pròpia experiència com a dona que, nascuda a la Conca 
de Barberà en una família pagesa de vinya i cereal, ha passat a viure al 
Baix Camp, casada amb un pagès de l’avellana: 

«La intervenció de la dona dins el món rural també depèn del cultiu. Aquí 
baix (es refereix al Baix Camp) poder ha tingut més sentit, perquè aquí baix 
la dona sempre ha sigut més pagesa. Perquè aquí baix hi ha aigua i llum 
i el maset, o el mas, i aquí baix... Jo allí dalt no he vist mai ningú que fes 
un mas, hi ha alguna pallissa, una mica de caseta, però... [...] Però allí dalt, 
el sentit aquest d’anar allí (es refereix al camp) no es té massa. [...] L’aigua, 
l’electra, un mas arreglat. Al poble en aquest moment, sóc la única dona que 
vai a la vinya. Històricament no hi ha anat, només en moments puntuals.» 
(Assuncion, Baix Camp/Conca de Barberà, fruita seca i vinya)

Amb el franquisme es comença a imposar el model burgès de dona de-
dicada a les tasques de la llar mitjançant la demonització del treball fora 
de casa. La trona de l’església, la legislació vigent, la secció femenina i la 
literatura edificant publicada a redós de l’església i del Règim, s’ocupen 
de difondre el model (Roca, 1996). La societat comença a rebutjar la 
dona que treballa: la dona obrera i la dona pagesa i les treballadores del 
camp són doblement estigmatitzades per la suposada poca feminitat de 
les feines que realitza.
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A partir de la dècada dels 60, coincidint amb l’inici del procés d’intensifica-
ció agrària, es consolida un model hegemònic de relacions de gènere que 
tendeix a separar a les dones de les feines del camp i a situar-les en l’espai 
domèstic amb l’encàrrec social exclusiu de produir serveis per atendre la 
família. El model ha anat calant en les societats agràries, i ha marcat una 
tendència (anys 50 a 80, aproximadament) però no es pot dir que hagi 
suposat un distanciament absolut de la dona pagesa respecte a les feines 
del camp. Tanmateix, la dona ha tendit en els darrers quaranta anys, a 
reduir la seva implicació en el govern de la casa-empresa i a concebre, més 
que mai, el seu treball al camp com una ajuda. Es tracta d’una valoració 
nova però que està en sintonia amb el patriarcalisme ideològic que ha 
imperat durant segles a la nostra societat. Hi ha molta simbologia ritual, 
que ha tingut presència quotidiana a les cases que, en algunes expressions, 
encara tenim present i que posa de manifest aquesta estructura patriarcal: 
la infraalimentació de la dona, les posicions a taula, la preparació ritual de 
la muda dels homes, la col·laboració en la higiene corporal...

Aquesta accentuació de la infravaloració de la participació productiva de 
la dona pagesa ha coincidit amb la incorporació progressiva de maqui-
nària al camp que ha substituït molta mà d’obra i que, en conseqüència, 
també ha fet més prescindible la participació de la dona. Tanmateix, la 
tecnologia podria haver possibilitat que les dones fossin més presents que 
mai en processos laborals del cicle agrícola, però molt sovint s’ha impedit 
a les dones l’accés al coneixement de la tecnologia i a les habilitats que 
hi són associades. 

La segregació de rols no ha triomfat entre les dones pageses però ha 
actuat com un model cultural que ha marcat tendències i que pot haver 
comportat una minva en la capacitat de la dona d’incidir, com ho havia 
fet abans, en el govern de la casa-empresa i, per tant, li ha suposat una 
pèrdua de poder i de prestigi en l’economia agrària. F. Estrada (1998) 
s’hi refereix en el seu estudi sobre les cases pageses al Pla d’Urgell, on ell 
considera que l’estatus de la dona es va veure devaluat fins el punt que 
les dones pageses poden passar a ser visualitzades, més estrictament, com 
a dones casades amb pagesos. Més endavant les dones, incorporades en 
el món laboral, tornen a adquirir prestigi en la mesura que aporten el 
seu sou que esdevé un recurs essencial per a la casa. Però la divisió de 
rols es consolida:
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«Sí, però clar, com que fa 8 hores a l’empresa llavorens tampoc no té massa 
hores, quan ha cuidat una mica la casa, ha fet lo dinar, el dinar no faig res 
jo i de la casa tampoc, hi ha hòmens que fan moltes coses de casa, jo no 
faig res pràcticament, no sé ni engegar la rentadora, el rentaplats sí perquè 
només cal posar allà, i del demés no me’n cuido de res, poder sóc un privi-
legiat, dinars no en faig, m’ho fa tot ella. Llavors dic, bueno, ja en té prouta 
de carga, si vol treballar i cuidar-ho tot una mica, em sembla que ja en té 
prouta de feina. I llavorens lo demés, lo de casa de fora m’ho faig jo.» (Josep, 
Segarra, cereal i ramaderia)

En aquest sentit, és interessant constatar que les dones han incorporat 
en el seu discurs aquesta manca de valoració de la seva participació a 
l’empresa agrària. Consideren pageses a les dones de la generació ante-
rior, però elles es distancien d’aquesta identitat:

«La meva sogra et podria parlar molt millor que jo. Ella si que és pagesa. Jo 
sóc pagesa adoptada.» (Antònia, Tarragonès, vinya)

Durant el franquisme, la pressió sobre la dona que treballava era molt 
gran, també entre les dones pageses però, en aquest cas, la manca de 
separació absoluta entre els àmbits públic i privat, el del treball i el de la 
família va afavorir que les dones pageses es mantinguessin laboralment 
actives sense desatendre les seves «obligacions» domèstiques i familiars, 
tal i com els indicava el model hegemònic. Un altre factor afavoridor va ser 
l’existència d’un model cultural previ, el model pagès, ja descrit, pel qual 
la dona tenia l’obligació d’implicar-se en el govern de l’empresa agrària. 
Les opcions de les dones pageses, entre els dos models de referència, 
l’hegemònic i el pagès, poques vegades es prenen atenent la seva vo-
luntat individual i, moltes més, en atenció a les necessitats de la casa. 
L’estratègia l’hem d’inserir en una lògica de casa, d’unitat productiva i 
reproductiva, i no en una lògica individual, de promoció personal. 

«Sí, (la mare) era pagesa però no feia de pagesa. (Ella era dona de pagès?) sí, 
però no havia treballat mai al camp, anava a fer corbates, feia altres coses... jo 
recordo que quan tenia 10 anys em deien ves a collir mongeta a l’hort, i ni la 
mongeta de l’hort anava a collir, a la meua mare no li he vist mai a l’hort, la 
meua mare mai. (Ella era filla de pagesos?) sí, lo seu pare va morir después 
de la guerra i llavons ella tenia 12 o 13 anys quan va morir el seu pare i la 
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seua mare ho havia donat tot a arrendament, i la meua mare era filla de 
pagesos i ere pubilla (el seu pare era cabaler i es portava la terra de la seva 
mare i a mitges amb altres).» (Dolors, Noguera, horta ecològica i cereal)

A l’actualitat, es dibuixen dos escenaris en la participació de la dona 
en l’economia agrària i en les empreses agràries familiars: el primer, el 
de la dona que s’integra en el mercat de treball aliè a l’empresa agrària 
familiar; i, en segon lloc, el de la dona que intervé, amb implicacions 
diverses, en l’economia agrària de la família. Vegem aquestes situacions 
amb una mica més detall.

9.1. Pageses desarrelades? Dones essencials però poc 
protagonistes a l’explotació agrària

Les dones tenen algun tipus de participació en la totalitat de les 24 explo-
tacions agràries que hem visitat en el treball de camp. En totes, excepte 
en una, els homes es defineixen com els responsables principals i veuen 
el treball de les dones (esposes, germanes, mares...) com un ajut que és 
important, alguns cops, essencial, però l’entenen com una col·laboració 
puntual. Les mateixes dones, quan hi hem pogut tenir accés,4 refereixen 
aquest mateix argument i ofereixen resistència a considerar-se pageses. 
La mesura de la responsabilitat es pren mitjançant la valoració del temps 
de presència al camp: a més temps, més implicació. Sent l’home qui, en 
termes generals, acostuma a passar més hores al camp, la societat, i les 
mateixes dones dels pagesos, han tendit a valorar que la responsabilitat 
de l’activitat pagesa recau en els homes de la família. De fet, la presèn-
cia al camp de la dona és variable, en funció de les necessitats del cicle 

4. Com dèiem, en gairebé totes les explotacions a què hem acudit per recollir informa-
ció, les explotacions són, d’una manera o altra, de caire familiar, tot i que, també la 
majoria, estan encapçalades pels homes de la casa. Hem pogut entrevistar tres dones, 
totes, com és acostumat, figuren administrativament com a cotitulars de l’explotació, 
però només una d’aquestes dones es considera pagesa i cap de l’explotació agrària. 
Les altres dues adopten la posició de col·laboradores i es resisteixen a identificar-se 
com a pageses. Tant és així, que al llarg de les entrevistes vam proposar formalment 
a altres tres dones de participar en les entrevistes juntament amb els seus marits o en 
una sessió a banda, i en tots tres casos s’hi van negar adduint que eren els homes qui 
millor podien respondre les qüestions de l’entrevista, atès que eren ells els qui portaven 
el pes més important de l’explotació. 
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agrícola, en funció de la mecanització i de la possibilitat de contractació 
de mà d’obra assalariada i, també, en funció de la intensitat amb què 
les dones hagin de dedicar-se a la cura i l’atenció de la família. En les 
explotacions agràries, la conciliació de la vida laboral i familiar sol ser 
responsabilitat de les dones, una manera d’alliberar els homes de qual-
sevol altra activitat que no siguin les pròpies de l’empresa i de deixar-los 
marge per la molta implicació, en temps i en intensitat de dedicació, que 
aquesta els demana.

En totes les explotacions agràries en què hem recollit testimonis, els 
homes expliquen que les dones els ajuden en les feines agrícoles, rama-
deres, artesanes o de turisme rural que duen a terme. En algunes, les 
dones consten com a titulars o cotitulars de l’explotació, o són membres 
de la societat amb què la família (o famílies) han resolt la situació admi-
nistrativa. En d’altres ocasions, les dones no consten administrativament 
com a titulars, tanmateix, això no acostuma a condicionar el model de 
participació de les dones a l’activitat agrària. Sigui quina sigui la seva 
situació administrativa, les dones es troben implicades en una activitat 
que, tot i haver deixat de ser gestionada per una unitat de producció 
familiar, segueix tenint en els membres de la família, i molt especialment 
en les dones (molt menys en els fills), un recurs important. Revisem, a 
continuació, les diferents modalitats d’encaix de les dones en les explo-
tacions agràries actuals. Com veurem, malgrat que es poden establir 
diferències significatives (la més important, la de les dones que treballen 
en una altra activitat), a la pràctica, totes les dones casades amb pagesos 
es troben implicades en la pagesia, malgrat que els seus entorns i elles 
mateixes tendeixen a subestimar la vàlua de la seva implicació tot con-
siderant poc importants i perifèriques les activitats i els processos en els 
quals participa.

9.2. Dones de pagesos que treballen fora de l’explotació

La dona, en els contextos agraris, ha tendit a assolir nivells formatius 
superiors als dels homes. Més ben preparades per accedir al treball as-
salariat, les que haurien pogut ser dones pageses han tendit a renunciar 
a la seva tradicional implicació en l’empresa agrària. De fet, el major 
nivell d’estudis respon sovint a una estratègia de la família per compensar 
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les filles per la seva exclusió de la propietat de la terra i de la gestió de 
l’explotació agrària de la família. L’Assuncion ens explicava que ella va 
preparar-se per ser administrativa i per treballar als serveis, mentre que al 
seu germà el van preparar per gestionar les 17 ha de terra que la família 
tenia en propietat a un poble de la Conca de Barberà. Un esdeveniment 
tràgic va canviar els plans previstos i la mort del seu germà va deixar-la 
com a hereva de la propietat familiar, un fet que va trastocar el seu rol 
en relació amb l’explotació, una posició que ella ja havia internalitzat 
plenament:

«A casa, les coses van anar com van anar. Va ser un canvi de tot. Si el meu 
germà hagués sigut viu, ell hagués sigut qui hagués portat les terres. Jo 
sempre deia, con tal me deixeu una casa per poguer pujar al poble, perquè 
també en sóc molt. Si m’haguéssin deixat una casa, jo me sentia ja... bueno! 
La terra ni me la mirava ni m’ho plantejava. Llavorens ja, esclar...» (Assuncion, 
Baix Camp/Conca de Barberà, fruita seca i vinya)

Com a assalariades fora de l’explotació, les dones aporten a casa els in-
gressos per al consum de béns i de serveis destinats a les persones, i alli-
beren els ingressos agraris per reinvertir-los en l’adequació de l’empresa 
agrària a les condicions que li va imposant el mercat. El prestigi retorna 
a la dona, no per la seva implicació en la producció (que continua estan 
ubicada en la categoria de col·laboració), sinó per la seva contribució a 
mantenir els nivells de consum de la família, esquivant els efectes dels 
elements de desestabilització que afecten les economies agràries. No po-
dem parlar d’una dona pagesa sinó d’una dona integrada en una família 
pagesa que no és població activa del sector agrari però que participa en el 
sosteniment de les economies agràries familiars (Estrada, 1998). Moltes 
de les empreses agràries del nostre país no serien econòmicament viables 
sense l’aportació econòmica que arriba de fora del sector agrari a través 
de les dones. Es tracta d’una forma de diversificació productiva, com 
d’altres que n’existeixen en les economies agràries, en la qual la dona hi 
té un paper protagonista.

«La dona a l’explotació cada vegada hi treballa menos, la meua dona no hi 
sap res, m’entens? La última generació que va treballar al camp jo crec que 
han sigut les nostres mares, jo crec que a partir de llavons hi ha hagut un 
canvi radical; potser des del moment que el camp s’ha professionalitzat més, 
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és normal, no? Abans de fet treballaven tots els de la casa, i ara tens clar 
que els de la casa treballaran cada vegada menos i si no en tens prou l’has 
d’anar a buscar a fora, has de llogar algú i ja està.» (Jaume, Pallars Sobirà, 
llet i elaborats làctics)

En alguns casos es planteja la major implicació de la dona com un pro-
jecte de futur, a l’espera que les coses vagin millor per tal que la dona 
deixi el seu treball fora de l’explotació i s’hi incorpori:

«A veure, la meva empresa és de jo i la meva dona. (La teva dona treballa 
aquí amb tu també?) No, en aquest moment no, treballa en una empresa. 
L’objectiu és que vingui aquí. Hi va habitualment? No. Hi va alguna vegada 
esporàdicament? Sí. Hi treballa habitualment? No.» (Joan, Garrotxa, porcs)

En d’altres ocasions, els pagesos manifesten, per una banda el desconei-
xement que tenen les seves dones del treball agrari i, per l’altra, el seu 
interès per aportar una mirada nova sobre l’explotació i la possibilitat 
d’obrir noves vies de diversificació productiva. Les propostes poden ser 
valorades com a poc realistes i producte de l’atreviment propi de la 
desconeixença:

«Llavors la meva dona, ara n’estàvem parlant, la meva dona vol venir a viure 
aquí al costat i arreglar aquesta casa, ella diu: –jo faré coses ecològiques aquí 
d’això! I ella en té idea perquè a més a més la meva dona té tres carreres 
i és intel·ligent i tot, diu: perquè el futur està en l’ecologia, aprendre coses 
d’aquestes, res, fer 4 enciams, 4 tonteries. I és veritat, i això es pot fer si 
tinguessis una altra persona que ho volgués fer, i llavors pots fer 4 coses. [...] 
Però ella sempre té la idea d’això de l’ecologia, i a mi em fa gràcia perquè 
clar ella es pensa que aquí ella es defineix una hectàrea i al matí anirà a 
collir 4 mongetes, 4 tomates! [...] Es posaria aquí i les passaria canutes, però 
bueno, també és una possibilitat fer aquestes coses, jo no descarto tenir 
gallines, fer mongetes del ganxet, potser no fer moltes coses però intentar 
fer alguna cosa d’aquestes, o sigui jo veig que hi ha (?) per fer la gent per 
anar a vendre cistelles ecològiques, perquè la gent s’ha tornat tonta!» (Jordi, 
Gironès, fruita dolça)

Algunes activitats que han acabat esdevenint importants per a la diversifi-
cació productiva i per al sosteniment de l’explotació, han estat plantejades 
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per les dones. Aquest és el cas del turisme rural, una activitat de serveis 
que sempre trobem associada a la presència de dones amb disponibilitat 
d’ocupar-se’n. Veiem, doncs, que les dones, des de la posició perifèrica 
que els atribueix la societat en relació a l’explotació, poden tenir un paper 
en la renovació de l’activitat productiva de l’empresa agrària.

Fins ara hem revisat situacions de dones casades amb pagesos que no 
treballen a l’explotació i que, a judici dels seus marits, en saben ben 
poca cosa. També és habitual que les dones de pagesos que exerceixen 
les seves professions fora del sector agrari, també aporten el seu treball 
a l’explotació en moment puntuals. Un dels nostres informants, l’Albert, 
està casat amb una infermera que treballa en aquest àmbit, tanmateix, 
quan hi ha feina al camp, també participa d’alguna de les feines del 
procés. L’Albert ens ho explica com una manera d’estalviar els costos 
de mà d’obra. 

«...la meva mare, ella es dedicava al tema de la confecció de la fruita, quan 
nosaltres la pujàvem del camp doncs s’havia de triar, s’havia d’encaixar, tot el 
que és l’elaborat, doncs això ho portava la meva mare, la meva tieta, la meva 
iaia, i ara també ho fa la meva dona, bueno, la meva dona, ella treballa en un 
altre sector, és infermera, però quan hi ha feina ella també ens ajuda. [...]
(I quan necessiteu més gent, llogueu algú?) La família [...] La meva dona, el 
meu germà, la meva cunyada... No, perquè és que no es pot! No es pot 
contractar perquè sinó no surten els números! Costa molt guanyar-se la vida 
sense perdre res». (Albert, Baix Llobregat, fruit dolça).

El Josep es dedica al cereal, al llarg de l’entrevista ens havia explicat que la 
seva dona no va al camp ni a la granja perquè treballa en una empresa i a 
més, fa tota la feina de la casa. Tanmateix, quan va haver de descriure com 
s’ho feia tot sol a l’època de la collita, ens va explicar que ha de comptar 
amb el suport logístic de la dona i, més esporàdicament, de les filles:

«...llavons has d’organitzar, a vegades llogo un xicot que em porta el trac-
tor, clar has d’anar amb la cossetxadora i el tractor i el remolc, i llavons és 
complicat. Si m’ho faig sol necessites a la dona que em porti allà i llavons el 
tractor, la dona i la canalla els fem servir de taxi, per dir-ho d’alguna manera. 
(Tot sol) No ho podria fer, perquè he de portar la cossetxadora allà i llavons 
he d’anar a casa a portar el tractor i llavons deixar-ho allà, i llavons és clar, 
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i a la tarda he d’anar a una altra finca i em queda el tractor allà i llavons, 
bueno amb la cossetxadora anem a buscar el tractor i quan el tinc puc anar 
a abocar, és complicat. De moment, per traslladar-me, la dona i la canalla em 
serveixen perfecte, a l’estiu ja ho saben, quan es cossetxe i quan se sembre 
si s’ha d’anar amb algun lloc pues t’acompanyen, et van a buscar o et porten 
o el que convingui; i on no puguin elles pues amb el remolc i el cotxe, anar 
combinant.» (Josep, Segarra, cereal i ramaderia)

En el cas de la producció d’horta, la presència de la dona sempre ha estat 
important. És un tipus de conreu que requereix moltes mans, sobretot, en 
el moment de collir que és quan més es demana el treball femení. L’horti-
cultura ha estat també molt associada al comerç de proximitat. Les dones 
eren les encarregades de vendre els excedents dels horts domèstics a la 
porta de casa i, en el cas de la producció d’horta destinada al mercat, les 
dones, amb els homes, tenien un paper clau en la venda de la producció. 
El Josep té una explotació d’horta al Baix Llobregat; la seva mare ven la 
producció en l’àmbit local, a casa; la seva dona (administrativa) i la seva 
germana, que treballen en altres sectors, l’ajuden al tros quan convé:

«(La seva mare) No, al tros no (hi va), venent, venent. La meva germana gran 
m’ajuda al tros, la meva dona a vegades també i llavons tinc al Martín, que 
és aquest treballador que heu vist. [...] 
Bueno ella (la seva dona) no ve d’aquest món, ella no és pagesa, m’ajuda 
més ma germana, a ma germana gran també l’enredo que dic jo, o es deixa 
enredar. Ella sempre ha vingut a ajudar-me, la petita no li hem pogut atrapar 
casi mai, si havia de vindre quan anàvem amb els meus pares...» (Josep, Baix 
Llobregat, horta)

9.3. Dones pageses implicades en l’empresa agrària

Quan la dona no treballa fora de l’explotació es donen perfils diversos 
d’implicació en l’empresa agrària. Algunes dones esdevenen líders de 
tota o d’una part de l’activitat, d’altres en participen més parcialment. La 
situació administrativa podria ser una de les maneres de diferenciar dues 
tipologies de participació: la de les dones que cotitzen a la seguretat social 
en el règim especial agrari o es declaren com a titulars o cotitulars de l’ex-
plotació; i les dones del sector agrari que són invisibles a l’administració. 
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Tanmateix, molt sovint la correspondència entre situació administrativa 
i model de participació real no es corresponen. És habitual que algunes 
dones que consten com a titulars no tinguin gaire presència a l’explotació 
i que, en canvi, d’altres que consten tan sols com a «altres familiars» i 
que no cotitzen a la seguretat social, passin més hores a l’explotació que 
a casa. Com hem observat, les dones tendeixen a subestimar la seva par-
ticipació, igual que els homes, que, com veurem, obliden sovint destacar 
la contribució de les dones a l’activitat agrària.

Comencem parlant de les dones que participen activament en els proces-
sos productius i, sovint també, en el lideratge d’una empresa agrària que 
cada cop és més diversificada. És un model més freqüent entre les dones 
més joves, les més ben preparades i/o les que s’han socialitzat en el model 
de la dona laboralment activa que cerca en el món del treball la seva 
promoció personal. La trobem vinculada a empreses agràries que han 
renovat els seus recursos productius i que han incorporat nous processos: 
l’agroturisme o, també, la transformació artesana i la comercialització de 
produccions pròpies. Aquesta participació activa de la dona la trobem en 
les empreses més dinàmiques, les que han estat més capaces d’apostar 
per un projecte de futur. 

Aquest és el cas de la Dolors, pagesa de la Noguera que va decidir-se 
a fer-se pagesa després de quedar a l’atur l’any 2005 i d’haver dedicat 
tota la vida laboral a l’administració i la comptabilitat. El fet de tenir les 
terres en propietat, fins llavors gestionades a temps parcial, i de tenir un 
fill amb ganes de ser pagès, la va fer decidir a reconvertir una part de 
l’explotació de cereals en una empresa agrària dedicada a la producció 
d’horta ecològica. Li va caldre preparació específica perquè malgrat que a 
casa seva també eren pagesos, ella mai havia tingut interès per dedicar-se 
a l’agricultura, de fet, la seva mare tampoc havia anat mai al camp. La 
seva experiència laboral en l’àmbit de la gestió de comptabilitat empre-
sarial li ha aportat uns coneixements fonamentals que ha aplicat a l’hora 
d’organitzar la seva pròpia empresa agrària, de tipus familiar i agrària, 
però amb un fort component empresarial: 

«Jo, la visió que tinc no és d’una pagesa que ha fet tota la vida de pagesa... 
jo sé si una cosa és rentable o no és rentable, a vegades s’ha de fer coses 
que no són rentables...



138 Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 

No explicaré cap mentida, el meu home va plegar i a mi em van putejar, això 
que passe, i llavors pues com que ja estave decidit... ja havíem comprat el trac-
tor i ja havíem fet proves, i llavors vaig dir: pues no cal que m’amargo la vida, 
vam fer una entente cordiale i em van ficar a l’atur. Durant aquell temps vaig 
anar a la botiga, vaig veure com anave, els vaig ajudar a posar un programa 
de ventes en marxa, clar, perquè jo havia treballat amb l’ordinador sempre... 
Llavors aquells anys que jo estava a l’atur, pos ja començava a treballar servint 
coses a la botiga i jo ja vaig anar veient com anaven les coses, vaig veure què 
feien els pagesos...» (Dolors, Noguera, horta ecològica i cereal)

La Dolors és plenament conscient que el món de l’agricultura és bà-
sicament masculí. La seva experiència laboral a l’empresa no agrària 
també li serveix com a referent per encaixar les relacions laborals amb 
els homes. Té clara la seva posició, més com a empresària que com a 
dona. Valora que és incompatible la promoció laboral de la dona amb la 
vida familiar (dificultat de conciliació) i sosté que els drets de la dona no 
es poden defensar des de la discriminació positiva quan això comporta 
un sobrecost a les empreses:

Què et deien la gent quan et vas posar a pagesa, per ser dona?
«No, no, això no, no, en el món eco no, a més com que jo ja sóc així a mi 
no em diuen res, jo sempre he treballat amb homes, a veure, això també 
és molt com ets tu, oi que m’entens? Jo sempre he treballat amb homes, 
jo sempre he tingut homes a sobre i a sota, sempre he tingut un cap, sem-
pre un cap home mai un cap dona, sempre he estat primer sota un amo, 
diguéssem i després tenia un enginyer que estava de jefe del departament, 
llavors sempre he tingut un home de cap i sempre hai treballat, excepte els 
últims anys que llogava jo i llogava dones. Si trobava una dona que valia 
sempre llogava dones, això sempre, per tot, tot i que vaig tenir una mala 
experiència perquè clar, vam tenir tres embarassos i no mos van substituir... 
Realment una mala experiència, jo sempre vaig a favor de què les empreses 
no els hi donen 4 mesos de baixa a les dones ni les hi paguen 2000 euros, 
ho trobo una caritat, ho trobo lo mateix que la DUN o que la PAC, trobo 
que el que s’ha de fer que la seguretat social no l’hagi de pagar l’empresa, 
o sigui que a l’empresa no l’hi sigui carregós tenir una dona embarassada, 
perquè sinó no conseguirem la igualtat de cap manera; jo només tinc un 
fill i només tinc un fill perquè treballar i tenir tres canalles si vols fer-ho tot i 
ben fet és impossible. [...]
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Llavors jo avui en dia, molt a pesar meu, i això ja sé que no ho hauria de 
dir..., no llogaria mai una dona embarassada, mai, per què? Perquè no puc 
carregar a la bleda mig euro més per quilo o 20 cèntims més per quilo a tot 
el gènero perquè tinc una treballadora embarassada, i llavors com volen que 
les dones tinguin igualtat, com volem que hi hagi dones pageses, clar que 
no, ells no volen fer res... i també perquè els homes són molt masclistes i les 
dones els defensem...» (Dolors, Noguera, horta ecològica i cereal)

La diferència entre la Dolors i les altres dues informants dones radi-
ca en el fet que ella lidera i ha liderat el projecte d’empresa agrària. 
Ha participat de manera activa en la presa de decisions, tot i ser una 
empresa familiar on es troben implicats el marit (com a pagès a temps 
parcial) i el seu fill, format com a enginyer tècnic agrònom, el qual 
participa a l’empresa a temps complert. La Dolors fa tot tipus de fei-
nes, però el que és important és que ella porta la gestió i la logística 
de l’explotació:

«La planificació de les sembres la faig jo, la feina d’organització la faig jo, la 
feina de camp la fa més el Marc, llavors jo hi vaig per ensenyar a collir, com 
s’ha de collir com s’ha d’ensenyar a encastellar. Però jo per exemple el tractor 
no en porto i no en vull aprendre, això no, això ja vaig dir que no. M’ha cos-
tat molt d’aprendre això a la vida però realment com més idiota ets i menos 
coses saps fer menos coses t’exigissen i més et respecten, també és veritat, 
carro tampoc m’agrade i en porto i si he d’anar... i al demés el que toque! 
I intento no aixecar pesos, als primers anys sí que aixecava caixes però ara 
no [...] o sigui encaixo, les comandes les faig jo, les albarans i les factures les 
faig jo, si convé encaixar encaixo, si convé collir cullo, excepte collir patata 
que no n’he collit mai i ceba tampoc perquè sinó el meu home s’enfadaria, 
però collir tomata, collir carabassó, collir mongeta, collir espinac, collir bleda. 
Si convé cullo, si s’ho poden fer ells no, però si convé pues sí, a la noia la 
deixo a l’obrador perquè no sap collir i si s’ha d’anar a ajudar a collir pues 
hi vaig jo. Tractor i feines de collir ceba i coses així no ho faig mai, home un 
dia puc anar a ajuda’ls a collir ceba, collir meló tampoc perquè pesa molt, 
quan el cullen, ells cullen i llavons el meu home el plegue, però encaixar 
tot, si convé encaixar meló pues meló, si convé el que sigui, encaixar tot, 
tot tipo de gènero... el planter tenim una màquina que fa tots els puestos. I 
sembrar, pues jo poc, ho fa un dels homes que tenim.» (Dolors, Noguera, 
horta ecològica i cereal)
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Sovint l’empresa agrària està dividida per meitat, sigui compartint la 
titularitat de la terra, sigui repartint entre els dos cònjuges els proces-
sos (producció i transformació, per exemple). Com dèiem, sovint el 
repartiment té una validesa administrativa, cal entrar en la dinàmica 
de l’explotació per comprovar si les feines i la presa de decisions està 
igual de repartida. En el cas del Raimon, les terres provenien de la 
família de la dona i va ser ella qui va iniciar el procés que ha acabat 
amb una empresa vitícola que produeix, transforma i comercialitza vi 
al Priorat:

«Llavors a partir d’aquí amb la meva dona ja començava a pensar en fer algo 
amb la vinya d’aquí, a arrencar avellaners, que anava molt barata llavors ja 
l’avellana amb la crisi aquesta del fruit sec, i començar a plantar vinya, vinya 
jove i tal. I nosaltres l’any 99 vam fer el celler i bé, vam començar. Des del 
primer moment no tot tan bé, anaves fent aquí i allà, perquè tampoc tants 
diners no teníem i vam anar poc a poc. [...] 
En principi tot anava a nom de la meva dona a la comunitat agrària, no? Ella 
estava donada d’alta, tenia activitat i les mateixes coses que havia tramitat a 
tanta gent les vaig fer per ella també, els préstecs, els projectes... vull dir que 
també... i li van donar la subvenció per ser pagès jove i tot això, no? [...]
Ella està al règim especial agrari. I jo estic al règim general d’autònoms 
perquè un està més per la terra i l’altre pel celler. El celler està al règim d’au-
tònoms. No pots estar a l’agrari. Però bueno, és de l’agricultura.» (Raimon, 
Priorat, vinya i celler)

On és més clara la complicitat de la dona és en el sector de l’agroturisme. 
Sempre que es desenvolupa aquest servei, hi ha una dona vinculada a 
l’explotació agrària i acostuma a ser ella qui construeix i alimenta el 
projecte. El fet que es tracti d’un sector serveis estretament vinculat al 
treball domèstic, facilita el lideratge femení i evita que es qüestioni. El 
Lluís és un pagès que es dedica a l’arròs, en una de les seves finques hi 
havia una torre qualificada com a bé cultural i, amb la seva dona, es van 
decidir a rehabilitar-la com a casa rural:

«De pagès ho he sigut sempre perquè els meus pares ja ho eren. Jo ho he 
viscut a casa, i hem portat l’explotació, i jo des de petit que he viscut això i 
ja no he fet res més, pràcticament. I actualment lo que fem més és l’arròs, lo 
que aguanta l’economia meva és l’arròs, les meves ha. que tinc, una mica de 
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cítric i oliveres també, una petita part. Que ho ajunto en això que et comen-
to ara (es refereix a l’agroturisme) i aquesta maquinària per a l’arròs, pues 
procuro treballar la resta de l’any que no hi ha tanta feina en l’arròs,  
pues intento treballar en això. I concretament amb el turisme rural, això va 
ser una aposta que vam fer amb la meva dona i va ser pues al 2000, farà 
deu anys. Perquè abans això no estava gens desenvolupat aquí i va ser una 
cosa una mica... una cosa una mica confiant en lo que explicaven... més 
que per l’economia en si, no és una cosa súper rentable que t’hi pugues 
dedicar, que pugues dir deixo tot i me dedico en això! Concretament aquí, 
en altres comarques potser no, però aquí... és un complement, i si ho veus 
com un complement de l’agricultura, és molt satisfactori.» (Lluís, Montsià, 
arròs i cítric)

El Lluís ens segueix explicant que la seva dona «no s’ha incorporat de 
pagesa [...] ella dedicant-se només a això (es refereix a l’agroturisme) pot 
dedicar-se a la família i a més a més se pot compaginar molt bé». Més 
endavant ens afirma que la seva dona consta com a titular de l’activitat 
però que: «és la cosa de les dones, que les dones són pageses, que feina 
de pagesa no en fa però la casa rural la continua portant igual». La dona 
del Lluís gestiona la casa rural, una activitat que diversifica els recursos 
de l’explotació agrària, però no s’inclou dintre de la feina de la pagesia. 
Sembla que ara, com abans, ser pagès és anar al tros.

L’Eduard, és un pagès de l’Alt Urgell, solter i a punt de la jubilació. S’ha-
via dedicat a la producció lletera i ara té una granja de vaques de carn i 
un ramat d’ovelles. La unitat de producció sempre ha estat familiar; pri-
mer van ser ell amb els seus pares i el seu germà i, més endavant, ell amb 
el seu germà, la cunyada i la incorporació del fill d’aquests. L’Eduard ens 
va estar explicant la seva explotació i els canvis que hi havia incorporat, 
mentre ens feia el relat, donava molta importància a la incorporació del 
seu nebot, però no ens va parlar de la participació de la cunyada fins 
que no li vam preguntar de manera explícita qui feia les tasques vincu-
lades a la gestió dels allotjaments rurals que havien construït i posat en 
funcionament uns anys enrere: 

«Sí, ho fem nosatres i el dia que tenim més feina ve una persona que netege, 
ho porta la Carmen (la cunyada), i porto jo el mòbil i també em truquen, i 
ja fan les reserves i les apuntem i ja quedem.»
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Ho fan entre tots, però «ho porta la Carmen», una referència clara al 
fet que la dona de la família és la responsable de l’activitat de turisme 
rural. A continuació vam preguntar-li si la cunyada s’ocupava només 
d’aquestes tasques d’atenció als turistes:

«No, en tot, quan munyívom també venie ella, ella venie, llavons la neces-
sitàvom, perquè la llet ja et dic és una cosa molt delicada i necessitàvom de 
tots, eh?» (Eduard, Alt Urgell, vaques i ovelles)

En aquest cas, la dona és essencial a l’activitat pagesa i rural, però la 
seva feina indispensable, consistent a anar cada dia a la granja a munyir 
vaques, pot estar invisibilitzada. L’espai de la dona és la casa i aquest és 
el lloc amb què la identifica la societat, fins i tot quan passa tantes hores 
a casa com al tros o a la granja. 

La dona activa i amb funcions de lideratge de l’activitat o d’una part 
d’aquesta cotitza en el règim especial agrari (a vegades en el d’autònoms) 
i és freqüent que tingui una part de l’explotació al seu nom a efectes 
administratius (cens agrari i percepció de les ajudes de l’administració). 
En algunes ocasions els membres de la unitat familiar pares, fills i joves 
o gendres, constitueixen SAT (Societat Agrària de Transformació) o SL 
(Societat Limitada) que els faciliten la gestió de les explotacions (vegeu 
apartat dedicat a l’associacionisme pagès).

«Sí, ella va al camp, porta la furgoneta i porta 9 persones a la furgoneta i 
amunt, avall, anava la mercat, va fer un curs, va fer un curs de 500 h de 
dona pagesa, de comptabilitat. [...] La comptabilitat, en realitat, a casa nostra 
l’hai portat sempre jo i a ella no li ha agradat mai. [...] Sí, sí, ella està d’alta 
de l’agrària, ara està també treballant al parc nacional de Tortosa, però està 
donat d’alta de l’agrària, perquè allà només treballa 4 h. I la meua cunyada 
també està d’autònoma a l’agrària.» (Joaquín, Baix Ebre, cítric i oliver)

Fins i tot quan la situació administrativa de la dona està regularitzada i 
quan comparteix l’activitat i l’empresa agrària amb el marit, la societat, 
i ella mateixa tendeixen a atorgar menys valor a les feines de la dona i 
al seu model de participació. No tenir una presència diària al camp i la 
necessitat de conciliar vida laboral i familiar s’interpreten com a mancan-
ces i treuen valor a la feina de la dona pagesa. L’Assuncion té, amb el seu 
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marit Josep M, una explotació de vinya a la Conca de Barberà i una altra 
d’avellana al Baix Camp. Tota la terra és en propietat, la vinya prové de 
la família de l’Assuncion, ella treballa portant la casa i el camp: 

«Quan hi ha les fenyes puntuals, en aquests moment és quan donc un 
cop de mà. Jo vai allà dalt (es refereix a a la Conca de Barberà) a la vinya; 
encara tenim vinya baixa, dos vinyes que no estan emparrades. [...] Quan el 
cep brota, brota amb tot, i tu has de passar per allí a deixar el cep net, s’ha 
d’esporgar. Abans també s’escabellava la vinya, avui no es fa, això ja no es 
pot fer. El Josep M. i jo ana-ho a escabellar tot i a esporgar tot, avui seria 
impossible. [...] Naltros fem la mata baixa perquè hem de passar tots dos 
a verma-ho; si ho deixéssim d’aquell manera, passaríem moltíssim temps. 
[...] Pràcticament no agafem gent, només la màquina, quan ve la màquina 
a vermar, perquè és lo que diem, los preus tampoc estan per donar tants 
jornals, que potser els hauries de donar... [...] Llavorens també ajudo a pujar 
els alambres a l’emparrat, a vermar, i aquí baix, al temps de l’avellana també 
m’hi poso, també m’hi poso i donar un cop de mà anem a l’avellana, al 
temps de la collita. Jo vai fer un plantejament de èpoques puntuals, no sóc...» 
(Assuncion, Baix Camp/Conca de Barberà, vinya i fruita seca)

De les seves explicacions, en deduïm que el treball que aporta l’Assuncion 
a l’explotació és essencial, malgrat tot, ella refereix que es limita a donar 
un cop de mà en moments puntuals del cicle agrícola, a més de gestionar 
tota la paperassa administrativa i comptable associada a l’empresa. Ho 
podem observar també a través de les afirmacions de l’Antònia. Ella és 
titular de la meitat d’una explotació de més de 100 ha de vinya que, tal 
com ens explica, treballa el seu marit amb mà d’obra llogada. Ella hi tre-
balla en els moments de més feina, la collita especialment; fa les gestions 
amb l’administració i està sempre disponible per resoldre la logística i les 
incidències que puguin sorgir:

«No, la meva sogra està jubilada. Jo tinc un contracte d’arrendament amb 
les terres de ma sogra i el meu home doncs té la seva part. [...] Som dos 
empreses diferents. Jo no treballava. Des que em vaig casar amb ell jo no 
treballava... fora de casa. [...] Si. a veure, també... entre naltros, ho vam fer 
una mica per repartir entre naltros. Perquè a l’hora de fer la declaració de 
la renta. [...] Va ser un cúmul de situació. Jo no cotitzava a la seguretat so-
cial i vam dir pues bueno. Jo no hi vaig cada dia a la vinya. Els dies que hi 
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vaig cada dia cada dia del món son els dies que estem veremant. Per què? 
Pues perquè tot ho hem modernitzat, tot ho hem emparrat, tota la vinya 
està emparrada i al final vam acabar comprant-nos la màquina de veremar 
i amb el tractor i un remolc una mica decent pues jo vaig amb la màquina 
i tu vas amb el tractor i me vas seguint. I quan tinc el tractor ple vaig a la 
cooperativa, aboco i torno. [...] No sé, bàsicament estic... jo sóc la que sempre 
estic... bueno, jo, amb l’ajuda d’ell, que jo també soc molt olvidadissa, per 
si s’han de fer algunes gestions de demanar o de portar algunes factures o 
de l’agricultura o... més aviat del papeleo aquest de... [...] Si. i durant la resta 
de l’any jo no vaig massa a la vinya. En moments puntuals, que diu veniu a 
ajudar-me, no sé què... però tots els dies no. Però jo sóc pagesa. [...] 
Ell confia amb mi però és que jo també estic pendent dels nens. Que ja es 
van fent grans, no? Però bueno, ja saps, ara porta’m a anglès, ara vine, ara 
vés... i això m’ho compagino, pues bueno, no és com el que diu escolta, 
que se m’ha trencat no sé què i vine, ara puja al tractor i vés a un que et 
pot acompanyar o vés al taller o espera’t allà que ho arreglin. O jo què sé. 
[...] És d’aquestes tonteries. O se m’ha punxat una roda, vés a buscar el no 
sé què... i sempre tinc que estar, ja li dic. Sempre he d’estar pendent d’algú. 
Unes hores pendent de tu i unes altres hores que pendent dels nens. [...]  
I mons sogres no ho entenen. Ma sogra sempre ha sigut la que ha anat a la 
vinya todos los dias del año.» (Antònia, Tarragonès, vinya)

Aquest tipus de participació en l’explotació és essencial perquè la dona 
cobreix amb el seu treball les necessitats immediates, les incidències i 
imprevistos i les fases del cicle de producció que demanen una major in-
tensitat de treball. Però, no obstant això, a l’Antònia li costa fer entendre 
en el seu entorn que també és pagesa, tot i que d’una manera diferent a 
com ho havia estat la generació anterior:

«Ella (es refereix a la seva sogra) era la típica persona que anava gairebé tots 
els dies i més quan hi havia collita amb el seu home, imagino perquè ja no 
ho he viscut. Ella encara és ara i només donar un tomet per la vinya o el 
camp pues ja està bé, ja es troba bé. I en canvi pues jo ja he sigut, ja he estat 
a l’altra banda, al bàndol del comodí, com tu dius. D’ajudar-lo en aquest altre 
aspecte, no? Es que no sé com explicar-me. [...] Perquè jo moltes vegades ho 
penso. Ell sempre confia en que jo estic a punt a totes hores per dir vine aquí, 
fes això i vés allà. [...] Que això la meva sogra no ho entén. Que sempre em 
diu si que tens que anar a llocs. Si que tens que fer coses. A veure, ella no 
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m’ho ha dit mai directament no vas a la vinya a ajudar-lo amb ell. A veure, 
avui per exemple estan tirant fems. I els homes potser estan a les garrofes no 
perquè ja han acabat però jo què se potser estan arreglant algo. I jo ja no hi 
vaig. I a podar tampoc no hi vaig. Imagino que potser ella si que hi anava. 
No ho sé, és una de les coses que no li he preguntat mai. Però a esporgar 
hi anava, a l’avellana hi anava, també. A escombrar avellaners, més d’una 
vegada i més de dos... no és que ho hagi vist, però quan hi havia avellaners, 
clar.» (Antònia, Tarragonès, vinya)

Hem vist que l’Antònia ens ha parlat del vessant administratiu. La gestió 
dels tràmits amb l’administració: Hisenda, la Conselleria, l’Ajuntament o 
el Consell Comarcal. Aquesta és una part de la feina que tendeix a enut-
jar el pagès i que sovint ha derivat cap a la dona. Forma part d’aquest 
conjunt de feines considerades perifèriques, però essencials: 

«Però, això a l’administració no li sembla perquè no ens tracta pas bé, això 
suposo que si has parlat amb tants pagesos tothom et deu haver dit igual, 
cada dia més traves, cada dia més paperassa, que si fins ara fer de pagès 
era no fer papers, i ara bueno, aquí a casa tenim sort que la Dolors (la seva 
dona) els porta tots, o sinó jo, si hagués d’anar per allí ja m’hagués barallat 
amb tothom. [...] Sí, bueno el llibre d’explotació, però per exemple ara per 
tramitar aquest d’això per tot això entre l’oficina i el gestor i l’un i l’altre, i ara 
ves aquí i ara ves allà, i a més, i a partir d’ara em sembla que tots aquests 
ajuts i tot això ja te’ls has de tramitar del teu ordinador de casa. I aquí tu ves 
anant emplenant fitxes i ves anant d’això, i si no en saps pues ja et quedes 
pel camí.» (Josep –fill, Cerdanya, llet).

En aquelles explotacions agràries que incorporen dones que no es dedi-
quen a activitats alienes a l’agricultura, les dones s’impliquen clarament 
en algunes de les activitats de l’empresa familiar, tanmateix l’atribució a 
la dona de la responsabilitat del treball reproductiu, tendeix a fer invisible 
(també a elles mateixes) la seva participació essencial. Els homes pagesos 
tendeixen a quedar completament alliberats del deure de la conciliació 
entre vida familiar i laboral i això és possible gràcies a l’atribució en 
exclusiva a la dona d’aquest deure. Algunes dones (la majoria si només 
tenim en compte el discurs) posen l’àmbit domèstic per davant de la seva 
participació en la producció agrària. És la dona qui ha donat continuïtat 
al model de col·laboració en algunes tasques agrícoles, la qui aporta el 
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seu ajut en moments de molta feina, però que deixa a mans de la resta 
de membres de la família (els homes), el lideratge i el comandament de 
l’empresa agrària. Responen a aquest perfil les dones més grans i, entre 
les més joves, les que es troben en fases del cicle familiar que els de-
manen molta dedicació (nens petits, i persones grans dependents). Al 
contrari del que podríem pensar no és un grup minoritari en la societat 
agrària. Les estadístiques oficials dels cens agrari reflecteixen aquesta si-
tuació perquè comptabilitzen dones que s’han declarat actives en el sector 
agrari malgrat tenir una participació relativa en el vessant productiu de 
l’explotació (dones grans que es declaren com a titulars un cop l’home 
s’ha jubilat); i, en contrapartida, deixen de tenir en compte altres dones 
que sent molt actives, no consten més que sota la categoria anònima 
d’«altres familiars» implicats en l’explotació.

Des d’una aproximació de gènere, totes les dones vinculades a una casa 
pagesa fan la seva particular aportació essencial a les economies agràries. 
Les que passen més hores en el treball de casa, atenent les necessitats dels 
membres de la família tenen el tipus de participació econòmica més oculta, 
aquella que queda amagada darrere dels sentiments, de les emocions i del 
circuit de les obligacions morals associades al gènere. Les que treballen 
fora aporten ingressos externs a les rendes agràries i contribueixen a la 
diversificació i a la sostenibilitat de les economies agràries. Les que estan 
més implicades en la producció proporcionen la seva capacitat de treball 
i de gestió a la casa. En tot cas, aquestes tres formes de participació dis-
posen les dones de manera diferent en les relacions de poder, dins a casa 
i en la societat, i són les que fan aportacions econòmiques més directes a 
les rendes familiars les que gaudeixen de més poder i prestigi social.

Tot i que no són objecte d’aquesta recerca, també ens cal tenir en compte 
les dones que treballen com a assalariades en l’agricultura. Els pobles han 
sigut històricament subministradors de mà d’obra femenina, molt més 
barata, per resoldre les situacions temporals de major intensitat de feina 
al camp. Ens referim bàsicament a les collites, però també, puntualment, 
a d’altres processos (l’aclarida de la fruita, l’espampolat, la poda...) que 
poden ser demanadors de força de treball. Quan les unitats de producció 
agrària eren familiars, era habitual que les cases contractessin les dones 
dels pobles per les èpoques de collita o de feina intensa. Actualment, 
aquestes dones han estat substituïdes per mà d‘obra immigrada, homes 
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fonamentalment, però també dones, especialment en els processos del 
manipulat. El Jordi, que té una explotació de pomeres al Gironès, ens 
explica com es va produir la substitució de les dones del poble per tre-
balladors estrangers:

«(Qui era la gent que contractàveu?) Gent del poble, moltes dones hi havia 
abans, les dones clàssiques que no tenien estudis i no treballaven i que els 
seus marits estan a una fàbrica i elles venien a fer jornals. Sí, sí, eren dones, 
eren dones i algun home, algun jubilat d’aquests que es van jubilar amb 60 
anys i es venien a fer un parell de mesos. [...] Jo vaig viure una època de 
joves estudiants, sí, sí, però jo vaig viure l’època dels joves estudiants però 
era un desastre! Aquests tios, aquests sudamericans són una passada! [...]
els fots aquí a treballar amb aquells solassos que fa i els tios t’ho aguanten 
i t’ho cullen bé, i t’ho fan impecable, sempre n’hi haurà un que ho fa més 
bé o més malament però si tu els tractes bé i ells et tracten bé a tu, i hi ha 
companyerisme entre tots, escolta’m!» (Jordi, Gironès, fruita dolça)

La transformació de la societat agrària, la mecanització, l’èxode rural que 
s’ha endut prioritàriament les dones dels pobles, l’accés de les dones als 
processos de formació especialitzada i la seva incorporació al mercat de 
treball no agrari, han deixat els pobles sense oferta de treballadores. La 
maquinària i, sobretot, la mà d’obra masculina (immigrants estrangers) 
ha substituït la presència de jornaleres al camp. Persisteix la demanda 
de dones en algunes activitats, com és el cas dels processos de triatge i 
manipulat de la fruita en els magatzems, unes tasques que, a parer dels 
empresaris, són més ben desenvolupades per les dones perquè tracten 
el producte amb la «delicadesa» oportuna. Un argument clarament re-
lacionat amb la manera com la societat tendeix a naturalitzar els rols de 
gènere. A l’actualitat, moltes d’aquestes treballadores assalariades del 
sector agrari o agroindustrial, temporals o no, són dones immigrades 
estrangeres, moltes d’elles contractades en origen.

«Però conec dones que treballen amb granges de truges [...] Sí que n’hi han, 
lo que passe que no les veieu perquè estan a parideres generalment. Quan 
en una granja hi ha una dona la tenen a parideres i diuen que funcionen 
molt més bé les parideres si hi ha una dona a les parideres, sí, això és la 
polèmica que sempre hi ha hagut. Diu: –si vols veure si una granja funciona 
bé és si hi ha una dona amb una paridera.» (Joan, Garrotxa, porcs)
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En síntesi, la dona ha tingut, històricament, un paper dinàmic en les 
economies agràries, com a treballadora assalariada i, més encara, com a 
membre actiu de la unitat familiar que, en el context pagès, gestiona, exe-
cuta i planifica l’activitat agrària, en la seva dimensió social i econòmica. 
Aquest paper actiu ha anat acompanyat de diversos models culturals de 
representació de les relacions de gènere i dels rols atribuïts als homes i a 
les dones en la societat agrària, uns models que han marcat tendències i 
nivells diferents d’implicació de la dona en l’activitat pagesa. Avui, mal-
grat la situació de crisi i desànim que pateix el sector agrari, el món rural 
i les economies agràries segueixen oferint espais per a les dones però, en 
general, malgrat ser presents i actives, s’ha tendit a consolidar la posició 
de subordinació i d’invisibilitat que històricament ha marcat la partici-
pació de la dona en la societat agrària. No obstant això, la tecnologia, 
esquemes ideològics, models de vida, hàbits de consum, entre d’altres 
realitats de la societat contemporània, obren noves oportunitats a les 
dones pageses i a les que es volen implicar en les economies agràries. Els 
testimoni recollits per aquesta recerca i d’altres d’anteriors, ens porten a 
plantejar que les dones que es decideixen a liderar un projecte d’empresa 
agrària es preparen explícitament per fer-ho seguint un pla de formació 
específica, i tendeixen a endegar projectes atrevits que persegueixen la 
innovació i que cerquen espais nous de negoci en el context ampli del 
sector agrari: agroturisme, agricultura ecològica, agrotransformació ar-
tesana dels productes o la comercialització directa.



10. L’ESTRATÈGIA ASSOCIATIVA

10.1. Participació en cooperatives agràries, societats 
agràries de transformació i altres organitzacions  
de productors i productores

L’organització cooperativa dels productors i productores

Les cooperatives agràries que havien estat la forma primordial amb què 
els pagesos i pageses s’havien organitzat per transformar i comercialitzar 
la seva producció han canviat molt en les últimes dècades. Igual que la 
pagesia, la seva gestió queda supeditada als preus que marquen els grans 
operadors del sector alimentari. Si bé és cert que en els últims anys algu-
nes cooperatives han fet un esforç en innovació per a la transformació 
de productes, en la millora de l’assistència tècnica i, en alguns casos, 
han introduït sistemes de control de la qualitat. També cal remarcar que 
aquestes innovacions, en alguns sectors, no sempre han estat suficients 
per poder competir amb la moderna indústria agrotransformadora i amb 
la seva capacitat d’aconseguir noves clienteles i obrir nous mercats. 

«Les cooperatives, jo crec que com tothom, mos agrada com a persones anar 
una mica per lliure, o sigui jo ho faig millor que tu, tu ho fas millor que jo, 
jo vull fer això, vull fer allò, i llavons xoca una mica. A llavons jo crec que 
lo millor és buscar-te la vida pel teu compte, jo cada vegada hi crec menos 
amb les cooperatives. No hi crec, som socis però no hi crec. Som socis d’una 
societat que no és com una cooperativa, jo hi sóc per un tema que teníem 
oliveres abans, no estava content, no perquè fan coses que no m’agraden... 
compren producte, lo que parlàvem d’aquesta cooperativa que està limitada 
i veig que treballa bé, et compren producte a tu, per exemple, a 50 pessetes, 
i jo que sóc soci me les paguen a 30. Un error pot passar una vegada, però 
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tots los anys igual? Si no ho pots vendre-ho bé, no li compris ja, jo he de 
pagar les d’ell?... Fa molts anys que és al revés, més val ser de la mateixa 
cooperativa no-soci i vendre’ls, perquè en aquella cooperativa el 50% me 
l’hauran de pagar perquè hi haurà un contracte, jo si sóc soci hi he de portar 
el producte, el que surtigue.» (Joaquim, Baix Ebre, cítric i olivera)

Un altre dels elements de crisi de les cooperatives ha estat la pèrdua de 
control de les persones sòcies sobre la gestió de l’organització. La manca 
de joves en les explotacions agràries també es fa notar en les juntes de les 
cooperatives, les quals, per la complexitat del sistema, deixen en mans 
de gerents l’avenir de la cooperativa, renunciant a allò que la defineix 
en essència: l’autogestió de la producció, la transformació i la comerci-
alització. Aquesta pèrdua de control sobre la pròpia organització també 
implica una pèrdua de la confiança de les persones sòcies, algunes de les 
quals no troben en el cooperativisme una resposta a les noves necessi-
tats de les petites explotacions pageses. Els cooperativistes tenen visions 
similars sobre el funcionament d’aquestes organitzacions, però cal tenir 
en compte la realitat econòmica que travessa cada cooperativa per ajustar 
millor les opinions.

«Bueno aquí quan se va començar, i encara n’hi ha ara, hi havia comerci-
ants privats, et parlo de molts anys, después els comerciants después van 
ajustar marges i es van fundar les cooperatives, n’hi ha que funcionen bé, 
n’hi ha que diuen que no funcionen tant bé, totes les cooperatives depèn 
dels dirigents que hi haiguen i dels socis que hi haiguen, vull dir que no 
s’ha de donar tota la culpa als dirigents perquè els socis tenen part impor-
tant. La cooperativa que els socis se saben adaptar als canvis pues suposo 
que funcionen millor que la cooperativa que ha de comercialitzar varietats 
obsoletes, no? Que potser encara n’hi ha alguna.» (Miquel, Segrià, fruita 
dolça i vedells)

«A veure, la cooperativa té un gran avantatge si funcione bé i la gent té clar 
que és una empresa, cosa que normalment no passe; s’ha de dir així perquè 
és així, perquè estava cansat de veure gent aquí al poble que dius: –com 
collons pot portar tanta llet! I és que hi fotien aigua... Clar! si la gent entén 
que la cooperativa és un lloc on cadascú hi porta la producció sigui com sigui 
perquè tu hi portes algo dolent que se supose que s’ho han de tragar tots 
els demés socis, que en el fons són productors com tu. Punt número 1. Punt 
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número 2, l’atre problema que veig jo de les cooperatives és que solen ser 
de molta gent, de vegades no s’ha sigut, de vegades i passa en general, no 
s’ha sigut prou professional amb la gestió. O sigui, és una cosa de tots però 
és una empresa que ha d’anar a competir al mercat, per tant no t’escaparàs 
de les normes i per tant o fas les coses bé o te la fotràs. I llavons què passe, 
no s’ha sigut prou acurat en la gestió. Per exemple, Lleteries La Seu, era una 
cooperativa, clar van fer una inversió que no es podien menjar mai de la vida, 
allò no és podia amortitzar, has de sapiguer fins on pots arribar. Clar, ere 
preciós, vam anar allà, mos van fer portes obertes, mira que tenim! Sí, sí però 
també han anat al banc, heu fet bé els números.... clar, estàs molt condicionat 
per l’evolució de preus, preus baixos, preus del que has de comprar, preus 
del formatge barats que no van poder amortitzar, s’ho van quedar els bancs. 
Aguet és un problema i l’atre problema és que la gent! La gent amb una 
cooperativa, tots els que tenen una cooperativa tenen que ser conscients que 
allò és una empresa que té de funcionar i per tant hem de portar el producte 
de qualitat.» (Jaume, Pallars Sobirà, llet i elaborats làctics)

«Sincerament, pot tindre pes (el president de la cooperativa) però el quin hi 
ha el gerent qui és el que passa al davant que és qui sap els números, clar, 
cada mes o cada mes i mig o cada dos mesos, no ho sé, es reuneixen i el 
gerent diu: –hem de tirar per aquí, hem de tirar per aquí. I els altres com que 
no saps, suposo que és en totes les empreses que no saps on tires, pos un ha 
d’estar confiat en el que diu el gerent que és el quin porta, o els treballadors 
que és els quins porten... No ho sé, jo em sembla que com a estructura de 
cooperativa està bastant bé (cooperativa del Cadí), no, vull dir està bé perquè 
nada menos és una, per exemple el govern de Catalunya els treu més com 
a exemple, deu ser de les cooperatives més antigues que hi ha a Catalunya i 
de les quines es preveu que hi ha més futur.» (Josep –fill, Cerdanya, llet)

Tenen un discurs ambivalent respecte a les cooperatives, per una banda 
hi ha una certa recança a abandonar el cooperativisme, heretat de gene-
ració en generació, i perquè és una manera de «fer territori, fer poble», i per 
l’altra, en les cooperatives més petites, hi ha una visió pessimista sobre les 
possibilitats de canvi cap a un model de gestió que els permeti competir 
amb les grans empreses. Algunes cooperatives s’han professionalitzat 
i, a parer de les persones sòcies, donen resposta a les necessitats dels 
cooperativistes, però la realitat viscuda en les cooperatives és la mateixa 
que la de la pagesia, la manca de relleu generacional.
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«El meu home és el president de la cooperativa que bàsicament és... jo 
m’imagino que si.. el dia que ell vingui una mica cansat això se’n anirà... Per-
què ell està molt implicat. Em vinc a referir que la cooperativa tira endavant 
perquè el meu home és el primer implicat perquè naltros vivim d’això, no 
tenim res més. I ell s’implica molt. Però els altres... a veure. Si la majoria estan 
jubilats!... Hi havia gent gran, però clar, és que potser fa deu anys o més que 
és president... Sempre ha funcionat. Hi havia un senyor també que ara està 
jubilat, abans del meu home va ser president també molt molt temps i ens 
va dir que jo puc donar un cop de mà però això ja sóc una miqueta gran...» 
(Antònia, Tarragonès, vinya)

«A la cooperativa nostra que ara mos hem fusionat amb la d’Arbeca, fa dos 
anys, jo vaig ser 20 anys de junta, de quan vaig tindre 20 anys vaig entrar 
a la cooperativa de president i d’encarregat de l’oli fins ara, fins avui, ara sóc 
lo vicepresident perquè ara mos hem fusionat amb Arbeca, i Arbeca és lo 
poble més gran i hi ha el president que hi havia abans a la cooperativa, ell 
és lo president i jo lo vicepresident.... No és allò de dir per tirar coets, perquè 
també hem agafat amb la fusió un parell d’anys dolents, hem fet un molí 
nou, hem fet una inversió enorme, de més d’1 milió d’euros, i està superbé, la 
gent estem contents, lo que passe que clar, podíem haver agafat anys millors, 
m’entens?... Aquí ho som tots (de la cooperativa) menos, sempre hi ha els 3 
o 4 veïns del poble que no són de la cooperativa com a tot arreu, un que es 
pense que l’enganyen o ve l’altre es pense que: –jo sóc més que tú. I sempre 
n’hi ha tres o quatre que van fora.... (sobre la participació a la junta) costa una 
miqueta, això costa una miqueta. No és fàcil trobar gent que vulgui tirar del 
carro, no és fàcil. (Gent jove?) No, com jo n’hi ha tres o quatre (ell té 45 anys), 
i amb la nova cooperativa potser n’hi ha 10.» (Xavier, Garrigues, olivera)

En la trajectòria de les persones pageses entrevistades n’hem trobat d’in-
novadores que han creat estratègies de transformació i de comercialitza-
ció pròpies. La majoria havien estat associades a les cooperatives locals, 
de vegades havien participat en la junta o eren fills de pagesos que havien 
pres part en la creació de la cooperativa, però, en no trobar resposta a les 
seves propostes de millora en els processos de transformació i comerci-
alització, decideixen abandonar la cooperativa.

«...nosaltres que ja havíem anat plantant i tal ja teníem pensat començar a fer 
el celler. Allavorens vam deixar la cooperativa perquè a la cooperativa estàs 
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obligat a vendre tota la producció a la cooperativa, no et pots quedar una 
part, una part la venc fora i l’altra a la cooperativa, allavorens segueixes. Mira. 
Jo això ho entenc si jo digués això ara ho vendré amb un altre que em ve pel 
darrera i que m’ofereix més. Però jo ara tinc el projecte de fer un celler i jo 
no ho puc fer de vendre-ho tot. Llavors permeteu-me que tregui una part de 
la producció de la cooperativa cada any per fer-me el meu propi vi i aquesta 
part pues jo us pago les despeses que podria generar després el raïm amb 
l’amortització i tot això ja ho pago igual i llavorens no ho van acceptar perquè 
també si no l’alternativa era que tenia que marxar i també perdien un soci. 
Perquè més o menys en aquella època inclús fora de la cooperativa també 
m’hagués sigut fàcil col·locar el raïm. Va arribar un projecte que jo havia col-
laborat amb tot i també em feia il·lusió i volia ajudar-los, no? Doncs això no 
m’ho van acceptar i cada any jo vaig anar traient una mica més de producció 
fins que al final ja no em sortia a compte i ja em vaig donar de baixa de soci, 
no? Però va ser un procés que no hagués calgut si m’haguessin deixat treure 
una mica de producció cada any. Perquè vaig començar fent 4000 botelles, 
vaig seguir fent 6000, l’altre 10000, l’altre 12000, 15000 i l’altre vint i pico 
mil que ja va ser quan en uns quants anys ja vaig passar a fer-me tota la 
producció.» (Raimon, Priorat, vinya i celler)

Les i els productors ecològics també tenen dificultats per satisfer les seves 
necessitats en les estructures cooperatives existents. Les cooperatives no 
han introduït línies per atendre la producció ecològica, per tant qui ha 
optat per aquesta orientació productiva n’ha quedat exclòs. En el sector 
ecològic el recurs cooperatiu el trobem més present en el sector de con-
sum que en el productiu. 

En aquest apartat incloem també una de les formes d’organització més 
històriques, les comunitats de regants, les quals, igual que les coopera-
tives, tenen problemes per aconseguir la implicació i la participació de 
la gent més jove. Es tracta d’estructures molt antigues, tradicionalistes i 
amb formes de gestió molt poc modernitzades que no resulten atractives 
a la població més jove. 

«Enguany entro a la comunitat de regants, que també m’ho van proposar, 
aquí si que no vaig perquè vull, jo per decisió meva no hi hagués anat, 
perquè la comunitat de regants és una cosa molt... és que les comunitats 
de regants a tot arreu són... Allí no hi entrava pel problema este que et dic. 
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Que és una cosa molt antiga i enquistada i... el president és el de tota la 
vida i allí està... tot està establert, no? Tu vas allí i no pots dir res i la gent ja 
ni va a les juntes. I té un poder massa gran. Al meu entendre, la comunitat 
de regants té un poder... massa gran. Que realment no ha de ser. Decideix 
moltes coses. Perquè la comunitat de regants en formen part els propietaris 
de la terra. Per això t’he dit que moltes de les finques del Delta estan en 
arrendament. Els pagesos tenen veu però no tenen vot. No tenen veu a 
la comunitat de regants... Però això és perquè ja els hi va bé així.» (Lluís, 
Montsià, arròs i cítric)

La creació de SAT (Societats Agràries de Transformació)  
i altres organitzacions de productors

La PAC (Política Agrària Comú) i l’administració estatal i autonòmica 
han exigit una determinada forma organitzativa als seus interlocutors, ens 
referim a les vies que permeten presentar-se a una convocatòria d’ajudes 
públiques. L’explotació agrària familiar amb una persona que figura com 
a cap de l’explotació, en molts casos i en segons quins tipus d’ajudes, ja no 
resulta suficient per a ser receptora vàlida de convocatòries públiques. La 
burocratització i la creixent complexitat administrativa juguen en contra 
de l’agricultura familiar i faciliten la captació d’ajudes a les grans empre-
ses. Però l’extremada plasticitat que ha tingut la pagesia per adaptar-se 
als canvis impulsats per la modernització tecnològica i la PAC els han 
dotat del bagatge suficient per elaborar noves estratègies adaptatives. En 
aquest sentit, alguns pagesos i pageses han optat per la creació de Socie-
tats Agràries de Transformació que els permeten vendre i transformar la 
seva producció i presentar-se per a l’obtenció d’ajudes públiques. Aques-
tes SAT familiars estan conformades per tots els membres de la família 
implicats en l’empresa agrària (pares, fills/es, esposes/gendres...).

«Nosatros som SAT, familiars però som SAT... Els cinc, els pares, els germans 
i la dona... Ens van aconsellar això, vam quedar que si és això com que 
som SAT i això ens podem acollir amb algun ajut que si som individual no 
s’hi podria acollir, però llavorens també la paperassa i tot això!» (Josep –fill, 
Cerdanya, llet)

Algunes SAT, les primeres que es van formar, eren societats constituïdes 
per empreses o cooperatives que hi agrupaven aquells productors i pro-
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ductores que transformaven i comercialitzaven les seves collites a través 
de la seva entitat. La pertinença a una SAT era condició per aconseguir 
les ajudes de l’administració. 

La situació del sector agroramader ha conduit per força a la necessitat 
de fer front comú als imperatius del mercat global i a la competència 
amb grans empresaris agrícoles. La pagesia s’ha organitzat també en 
associacions de productors que en alguns casos comporta la unificació de 
terres, animals, cultius i infraestructures. També s’han unit per afrontar 
la transformació i venda dels productes mantenint la independència de 
les explotacions agroramaderes.

«La vaca de llet és un animal molt obligat, comences a les 7 del dematí i 
acabes a les 9 de la nit, si que tens unes hores entremig però si a sobre 
et fas tu la producció de l’herba i tens recria i tot això és que és dedica-
ció exclusiva, és una bogeria! I anàvom pel camí de plegar tots, tot i la 
formatgeria, i va ser quan vam decidir al cap d’uns anys, va ser a l’any 
2002 o 2001, vam començar a parlar d’ajuntar-mos, i llavons vam fer 
una granja els 4 que quedàvom de vaca de llet; ajuntant vaques, quotes, 
tot. Que passave lo que ere l’objectiu d’aixeca’ns-he cada dia 8 persones 
per anar a munyir a aixeca’ns-he dos. Això crea molts problemes, les 
societats, i més a la pagesia no són senzilles.» (Jaume, Pallars Sobirà, llet 
i elaborats làctics)

«Llavors el problema va ser fa 7, 8 anys cap aquí, com que molts d’aquests 
botiguers que a nosaltres ens compraven, va donar la casualitat de què 
més o menys tots eren de la mateixa edat i es van anar jubilant, llavors 
molts s’acomiadaven: –escolta, mira, que tanco la botiga perquè no em ve 
ningú al darrera i se m’ha posat un Carrefour o un Caprabo que m’està 
fent molt mal i ja no puc aguantar més! I va passar això. I anaves perdent 
clients, anaves perdent clients, i al final arribava un moment que anaves a 
vendre hi deies: que estic fotent aquí? Tenies una parada de préssecs i no 
veies passar ningú, i si passava algú eren gent d’aquests de, o sigui, en els 
grans ja no els hi podies vendre perquè ja no tenies tu prou producció pel 
que ells necessitaven, i si l’haguessis tingut t’haurien trepitjat i els hauries 
hagut gairebé de regalar la fruita, per preu, i per tant vam dir: –hem de fer 
alguna cosa perquè això s’està acabant!, el mercat s’està morint, el mercat 
s’està morint! Està morint pels pagesos i està quedant només per les grans 
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distribuïdores. Llavors, bueno, parlant amb l’Andreu, amb el tècnic d’allò, 
vàrios pagesos que ens passava el mateix, teníem aquesta inquietud de la 
comercialització i, bueno, vam decidir muntant-s’ho pel nostre compte i vam 
muntar lo de Can Perol.» (Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)

10.2. Exploració d’altres formes de col·laboració 
entre la pagesia

La sortida de les cooperatives, o les mancances que aquestes presenten 
en temes d’assessorament tècnic ha portat a la necessitat d’associar-se 
per a buscar solucions conjuntes als sectors. Una d’aquestes formes 
d’associació ha estat la que s’oferia des del DAR (actual DAAM, Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 
amb la creació de les Associacions de Defensa Vegetal (ADV) arreu del 
territori català. Aquestes organitzacions han estat clau per a la difusió 
de l’agricultura integrada i de l’agricultura ecològica. Des dels anys 70 
això ha permès que la pagesia obtingués l’assessorament de personal 
tècnic qualificat que han treballat conjuntament amb el Servei de Sanitat 
Vegetal del DAR i que han anat orientant i introduint als productors i 
productores en el coneixement del maneig de les noves formes producti-
ves. De vegades aquestes organitzacions han donant pas a noves formes 
organitzatives com associacions de productors i productores o societats 
limitades que han unificat esforços per aconseguir la comercialització 
conjunta dels seus productes.

«Bueno, perquè ja em diràs! Llavors també, la majoria també érem del 
sindicat Unió de Pagesos i de tant en tant deies alguna reunió i d’allò, i era 
un tema que estava a l’aire, és a dir: –escolta, és que venen i t’enganyen i 
et venen el que volen! Vull dir, a tots ens passava el mateix, et parlo amb 
primera persona però era el meu pare, vale? Jo en aquell moment encara no 
estava, –ostres, doncs fem alguna cosa, enlloc d’estar tot el dia lamentant-se, 
i plorant i que desgraciats que som, cony doncs diguem prou i fem alguna 
cosa! I, bueno, els més valents, hi ha gent que és més de veure-les a venir i 
si funciona ja m’hi apuntaré, hi ha gent que funciona així: –va, sí, sí feu, feu, 
i si funciona ja m’hi apuntaré! Un o altre ha de començar, vam començar 11 
pagesos i ara som 65 i llista d’espera. I ha sigut una revolució a la comarca 
l’ADV!» (Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)



Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 157

El discurs de la pagesia sobre l’associacionisme i la creació d’estratè-
gies cooperatives que els permeti unificar esforços i reduir despeses, 
sovint es negatiu i menysté el valor de la cooperació. Molts pagesos i 
pageses expliquen històries de males experiències i argumenten que 
«cadascú mira per casa seva» per justificar la impossibilitat de fer so-
cietat amb altres pagesos per la compra en comú de maquinària o 
per altres qüestions. Però quan ens apropem a la pràctica i a la gestió 
quotidiana de l’explotació veiem que desenvolupen diferents formes 
associatives de caire informal que acompleixen les mateixes funcions. 
Per exemple, les bones relacions amb un company permeten que es 
reparteixin la compra de maquinària no imprescindible; o el préstec de 
serveis, sobretot de maquinària; i formes de col·laboració en la gestió 
de l’explotació en moments de necessitat; també hem trobat iniciatives 
de comercialització conjunta de la producció per poder oferir un volum 
més important de producte i negociar el preu de manera conjunta. 
Sigui com sigui aquesta forma d’organització, el que ens demostra 
és que tradicionalment ha funcionat i la pagesia, malgrat la imatge 
d’individualisme que presenten, a la pràctica demostra una voluntat 
cooperativa encara rellevant. 

«...no cal que fem societat, tu en compres una jo en compro una altra i ens la 
deixem. No, no, perquè ell també passe que ell fa societat amb el seu germà 
que és de Castellnou, són dos germans, i ells dos sí que fan societat, i ells 
dos sí que fan societat, i clar ell lo forratge, les maquines de forratge que tinc 
jo ell no en tenia però en tenia el seu germà, i llavons hi ha màquines que 
jo li deixo que ell no en té i llavons ell me’n deixa una altra, no fem societat 
però nos les deixem, vull dir. Tampoc no anem a si, no sé ell és més gran i 
té més hectàrees que jo i llavons la societat l’hauríem de fer tantes hectàrees 
tu, tantes hectàrees jo, ho dividim per dos, o per tres, no sé. Aquí s’haví fet 
anys enradere aquí baix a Tàrrega i així i no han funcionat.» (Josep, Segarra, 
cereal i ramaderia)

Les i els productors ecològics també han teixit noves formes associatives, 
ja sigui de caire formal o informal, recuperant les xarxes d’intercanvi de 
llavors, els vincles amb cooperatives de consum, xarxes de distribució 
i intercanvi de productes al llarg del territori nacional, i els seus vincles 
amb entitats o associacions de defensa del territori.
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Participació en els sindicats agraris. El discurs dels sindicats  
des de la perspectiva de la pagesia

El sindicalisme agrari que havia pres una importància cabdal en la de-
fensa de les llibertats democràtiques i del món rural durant els anys 70 
i 80 del segle XX, ha vist com les seves bases s’anaven reduint i com 
s’afeblia la seva capacitat per fer front als múltiples reptes de la pagesia i 
del sector agrari dels segle XXI. Entre els més importants, les exigències 
de la PAC (Política Agrària Comú) o l’avanç inexorable de la industrialit-
zació i de la urbanització i la reculada del sector i de la geografia agrària 
a Catalunya. Bona part de les persones entrevistades estaven afiliades 
a algun sindicat agrari, però no n’eren militants ni hi participaven. La 
seva afiliació és merament instrumental per a gestionar les ajudes de  
la UE. Entre les persones afiliades també hi havia militants actius, so-
bretot aquelles més properes a l’àrea de la gran Barcelona on la metro-
polització entra en conflicte diari amb les poques zones agrícoles i on 
els sindicats, bàsicament Unió de Pagesos, han anat desenvolupant la 
defensa dels interessos de la pagesia de la zona. 

«Jo sóc el delegat de Sant Joan i sóc de la permanent de la comarcal d’aquí 
(Unió de Pagesos). Bueno vaig començar, quan vaig començar a fer de pagès 
vaig començar a fer uns cursets i llavons em vaig enganxar amb el sindicat 
i ja no ho he deixat. I bueno, amb el sindicat? Costa més ara que abans. 
Primer, som menos gent, després, els governs han canviat, ens respecten 
molt menos. Aquí tenim molts problemes d’expropiacions, fins ara perquè 
ara em sembla que s’han parat, pressió urbanística, etc. On hi ha el caler s’ha 
acabat la tonteria! I llavons els mateixos polítics no ens respecten tant, ells 
van tirant i que vinguin! Expropiacions per infraestructures o pel que sigui, 
per la tuberia del gas, la carretera de no sé què, mira aquí a Sant Boi estan 
fent una variant i fa dos anys que no els han pagat, i aquella gent que ha 
de fer? Què passa? Bueno, anem a liar-la i ens hi posem, mitja d’edat 60 i 
pico d’anys o 70, què has d’anar a fer? Primer, tallem la carretera? Com he 
de portar-hi aquesta gent, a què ens estomaquin? Com ho fas? Pues! I fa 
una pila d’anys que he anat, vam aconseguir, aquí va ser, quan va vindre 
l’AVE perquè llavons s’havia de fer, llavons t’aplanaven el camp, bueno, ho 
vam aconseguir, però a partir de llavons cap aquí menos. I a més a més, i 
això sempre ens hi hem trobat, les empreses constructores i tot això no ens 
respecten, zero!».(Josep, Baix Llobregat, horta)
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La pagesia considera que els sindicats han perdut capacitat operativa i 
reivindicativa perquè han quedat atrapats pels seus vincles amb l’admi-
nistració i amb els partits polítics. La majoria descriuen el sindicat com 
una empresa de serveis, com una simple gestoria que cobra de les per-
sones sòcies, o no sòcies, els serveis que presta, sigui per la defensa dels 
interessos del pagès/a (expropiacions...) sigui per les tasques de gestió de 
les ajudes de la PAC. El sindicat juga el paper que els ha marcat l’admi-
nistració, i en contraprestació, diuen els pagesos, han perdut marge de 
llibertat per exercir la lluita en la defensa dels interessos agraris.

«Jo estic en un sindicat, però bueno, com a militant de base i prou... Bueno, 
avui han convertit els sindicats en assessories i has d’anar allí per pebrots! 
Tot lo que haigues de tramitar de cara a l’administració no hi ha res més, 
tens que anar amb un dels sindicats que hi ha, i ja està. Totes les PACs, els 
plans de millora, les DUNs i els no sé què, i ja està. Ho han muntat així, i 
llavons vas allí i pagues lo que tens de pagar.» (Miquel, Segrià, fruita dolça 
i vedells)

«És que és complicat, et demanen moltes hores i no en treus res, no n’hi 
treus res... bueno, ara es va abolir i ho vam deixar córrer i ara no sóc afiliat a 
cap sindicat. Però perquè si vull un servei, abans anava a Unió de Pagesos i 
et feien tots els tràmits, tots els serveis si volies, però és que te’ls fan pagant 
igual que un gestor, i llavons no tens perquè ser d’Unió per fer un servei, 
vas amb un gestor i et cobraran igual o menos.» (Josep, Segarra, cereal i 
ramaderia)

Abans d’acabar, cal esmentar que en les manifestacions entorn el tema de 
l’associacionisme o el sindicalisme no apareix mai la defensa dels drets 
de les persones treballadores del camp. Els sindicats agraris representen 
als empresaris agraris, fan la funció de patronal, marcant el seus salaris 
i renegociant en nom seu els convenis col·lectius.





11. EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ

«Maregen massa amb tants papers», aquesta és l’expressió amb què la 
majoria de pagesos i pageses inicien el relat de la seva relació amb l’ad-
ministració. El control excessiu, juntament amb la falta d’un lideratge 
que parteixi de la definició d’una política agrària que marqui el rumb a 
seguir, són els dos eixos que marquen la crítica a l’administració. 

El sistema de subvencions a l’agricultura ha anat acompanyant el procés 
que hem denominat d’intensificació productiva. Des de finals de la dè-
cada de 1950, quan l’Instituto Nacional de Colonización concedia petits 
crèdits subvencionats, a la pagesia i a les cooperatives agràries, per tal 
d’incrementar la productivitat i millorar els processos d’agrotransfor-
mació, fins a la dècada de 1980, quan, amb la incorporació d’Espanya 
al MCE, el sector agrari espanyol i català comença a rebre el finan-
çament d’Europa, la reconversió de les explotacions agràries al model 
d’agricultura intensiva productivista ha estat dirigit i acompanyat per 
l’ajuda financera i tècnica (desplegament de personal tècnic pel territori) 
de l’administració en els diferents nivells (català, espanyol i europeu). 
Aquesta ruta sí que ha estat clara i ha comportat la transformació dels 
sistemes de producció i la desaparició, pautada, de la immensa majoria 
d’explotacions pageses, aquelles que no reunien les condicions per a 
ser reconvertides al model intensiu. És evident que cal tenir en compte 
molts altres factors per entendre tal nivell d’abandonament de l’activitat 
pagesa, entre ells l’atractiu de les professions i ocupacions dels altres 
sectors econòmics, primer la indústria i després els serveis; la possibilitat 
d’accedir a bons nivells de formació; o l’atracció del model de vida urbà 
(jornades laborals controlades, vacances, estabilitat econòmica, recursos 
de tota mena a l’abast...). Però en el moment que el procés esdevé gairebé 
imparable fins el punt que els actius agraris baixen fins a situar-se al 2%, 
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la pagesia, i la societat en general, comencen a plantejar-se que en aquesta 
planificació iniciada fa més de 50 anys (la de la intensificació productiva) 
alguna cosa ha fallat. 

Els pagesos i pageses insisteixen a diferenciar-se dels productors agraris, 
propietaris de grans, a vegades immenses, explotacions que tenen les 
millors condicions per afrontar els costos de producció i les regles del 
joc dels mercats internacionalitzats; tampoc tenen problemes de manca 
de competitivitat i, sobretot, obtenen grans quantitat (la major part) dels 
diners que la PAC destina a subvencionar les produccions agràries euro-
pees. Es queixen que l’administració doni gairebé els mateixos estímuls 
econòmics a les grans empreses de producció que a les seves explotaci-
ons; tant si el càlcul de les ajudes es fa pel criteri de la superfícies agrícola, 
com pel criteri de la producció, com pel nombre d’arbres, sempre en sur-
ten més beneficiades les grans empreses agràries que obtenen quantitats 
milionàries de l’administració. A Catalunya, més que a la resta de l’Estat, 
la terra està majoritàriament en mans de petits productors i productores 
que, malgrat haver dimensionat les seves explotacions, tenen moltes més 
dificultats que els grans productors per accedir als recursos (financers, 
tècnics...) i menys oportunitats front al mercat internacionalitzat. A més, 
també se senten menys ajudats per l’administració. Tanmateix, les ajudes 
de l’administració acostumen a ser significatives, sobretot quan es fa una 
revisió de llarg recorregut en la història de cada explotació agrària.

«Bueno, jo cada any tinc uns cèntims per hectàrea per producció integrada, 
però l’ajuda aquesta se me la menja perquè l’haig d’invertir, perquè clar, jo 
per exemple perquè jo tinc 3.500 euros de subvenció cada any, una part ve 
d’Europa i l’altra ve de Catalunya, i tot està dintre, es fa a través de la PAC 
i de la DUN. A través de la DUN tenim aquesta subvenció, però clar són 
3.500 que jo em sembla que més o menys, més o menys entre trampes 
naturals, feromones i coses d’aquestes de les plagues i tot ja me’ls gasto, amb 
els fruiters te’ls gastes vull dir que no és un regalo, eh? [...]
Vaig tenir una subvenció per arrencar i plantar, però era una subvenció que 
venia d’Europa, que és un pla de renovació varietal i no me’n recordo quan 
ens van donar, però sí que ens van donar.
(I per incorporació de jove agricultor?) Sí, i tant això, jo vaig tenir-la, el que 
passa és que vaig tenir-la quan encara no era gaire gran, llavons em van 
donar un milió de pessetes, ara em sembla que donen cinc milions de 



Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 163

peles, són 30.000 euros, però mira. I jo vaig tenir per incorporació però 
clar l’any 88, 89 o 90, no ho recordo, donaven un milió de pessetes, però 
bueno llavors ho vam agafar perquè com que n’hi havia i no sabies lo que 
se venia. [...]
Jo plans de millora en vaig fer un fa molts anys, i ara n’estic preparant un 
altre per aquí un parell d’anys, perquè haig de canviar un parell de màquines 
i seria fer un pla de millora, però bueno en un parell d’anys o tres. [...] A fons 
perdut no. Hi ha crèdit a interessos molt baixos i et subvencionen un 40% 
de la maquinària o una cosa així.
(Pensaries a renovar la maquinària sense les ajudes?) Sí, és clar, si s’ha de 
canviar és canvia. El que passa que clar, si hi ha les ajudes llavors els que fas 
és, jo per exemple m’hauria de comprar una màquina d’ensulfatar nova, i 
una segadora nova, i si em queden dos o tres anys, també tinc una hectà-
rea per plantar i llavors fas un pla de millora i incorpores una hectàrea i les 
dos màquines aquestes, si puc, eh? Ja ho veurem de com vagi tot!» (Jordi, 
Gironès, fruita dolça)

Entre la pagesia s’estén un sentiment de discriminació per la percepció 
del que representa tan sols una petita part dels diners que l’Estat i la Unió 
Europea destina a la política agrària i rural. La major part de diners els 
reben els grans productors i, malgrat això, se senten assistits. Reben poc i, 
a sobre, es lamenten, són percebuts per la societat com els beneficiaris de 
quantitats importants de diner públic, la qual cosa els estigmatitza davant 
d’una societat que acaba percebent el sector agrari com un llast. El discurs 
de la subsidiació hauria de transformar-se en un discurs que presentés 
les ajudes al sector agrari en termes d’inversió econòmica, de la mateixa 
manera que s’ha fet en altres sectors, especialment l’industrial, on les nom-
broses ajudes rebudes de l’administració mai han estat percebudes com a 
subsidis, tot el contrari. Quan a la dècada dels 90, la PAC va reorientar 
el seu sistema de subvencions des de la productivitat agrària cap al desen-
volupament rural, es va produir un gir que anava en aquest sentit i que 
pretenia posar en valor la importància del treball del pagès i de la pagesa 
en la sostenibilitat del sistema de vida occidental. El món urbà, industrial 
i tecnològic necessita l’equilibri que li proporciona el món rural i l’activi-
tat agrària, és legítim, doncs, que l’administració inverteixi en preservar 
aquest equilibri. Però aquest discurs, que anava ben encaminat, va posar 
excessiu èmfasi en la pagesia com a prestadora de serveis a la societat 
(gestió del territori, construcció i manteniment de paisatges, turisme rural, 
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fixació de població a les zones rurals...) i va acabar restant legitimitat a la 
finalitat que el pagès reconeix com a pròpia de la seva activitat diària: la 
producció d’aliments. Cal arribar a un punt d’equilibri entre aquestes dues 
dimensions de l’activitat pagesa: la producció d’aliments i la producció de 
serveis, tenint sempre en compte que allò que a curt termini satisfà més 
a la pagesia és sentir que ha produït una bona collita i que aquesta collita 
cobreix les necessitats i els plaers de qui consumeix, especialment quan hi 
ha proximitat entre producció i consum. 

La pagesia demana a l’administració que marqui el rumb a seguir, que 
tingui polítiques clares, que les decisions es prenguin amb ple conei-
xement de la situació i amb una projecció de llarga durada. Aquestes 
demandes contenen els eixos principals de la seva mirada crítica envers 
l’administració: manca de coneixement profund del sector; decisions 
erràtiques que només prenen en consideració la solució immediata d’un 
problema; manca de planificació de cap on es vol portar el sector agrari 
i del paper que ha de tenir en el model de societat de present i de futur. 
Totes les persones entrevistades ens han transmès el seu sentiment de 
solitud davant una situació que està profundament condicionada per 
factors totalment allunyats de la seva capacitat de control, de la del sector 
agrari i, fins i tot de la dels governs. Reclamen que l’administració faci la 
seva feina buscant la manera d’encaixar el sector agrari en l’actual model 
socioeconòmic i que transmeti indicacions clares, que els marqui una ruta 
a seguir i que els acompanyi i assessori en els processos de transformació 
productiva, tecnològica... L’assessorament no ha de ser exclusivament 
tècnic (aquest ja el poden aconseguir per la via privada), el guiatge ha de 
tenir un perfil tècnic i polític. Primer hi ha d’haver una presa de decisions 
sobre cap on ha d’anar el sector agrari, quina és l’aposta de l’administra-
ció a llarg termini, i després s’han d’implementar els recursos necessaris 
(recerca, tècnics de suport...) per assolir els objectius.

En allò més concret, els pagesos i pageses demanen: 

Guiatge de l’administració en els canvis de varietats i conreusºº .
Quan el preu de mercat no cobreix costos de producció, el pagès i la 
pagesa es planteja una reconversió de varietats o de conreus i demana 
que l’administració l’orienti amb ple coneixement de les implicacions i 
amb garanties. 
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«A veure, jo lo que parlem naltros, i ell que té més experiència en aquest 
tema, és que per exemple quan va sortir tot aquest pla de reestructuració 
de la vinya el meu home va anar al Ministeri d’Agricultura i va dir: què es lo 
que hem de plantar? chardonnais, ull de llebre negre, perellada... què hem 
de plantar? Ah, no sé, planta lo que vulguis. Home, no em pots fer, això! 
Perquè després em diràs que hi han excessos. El que va passar amb el raïm 
negre, ara no hi ha qui el vulgui! El raïm negre te l’has de confitar! Perquè 
no el vol ningú. Que assessoressin una mica, que diguessin: es pot vendre 
bé, jo què sé, tantes hectàrees de vinya, d’aquesta varietat, tantes d’aquesta 
altra... pues d’avellana hi ha d’haver aquestes hectàrees perquè es pugui 
comercialitzar bé. Que t’assessoressin una mica, això és el que podrien fer.» 
(Antònia, Tarragonès, vinya)

En aquesta reclamació, hi ha inclosa una demanda de major inversió 
en recerca: 

«(I amb l’IRTA no teniu cap acord. No us han utilitzat com a laboratori d’assaig, 
allò per a veure com funciona?) No, han vingut alguna vegada un o altre a 
vegades, a veure coses ells, per aprendre ells, perquè el Departament d’Agri-
cultura sempre ha funcionat així, nosaltres fem la pràctica pagant natros i si 
va bé llavors s’escampa, i si va malament és el teu problema. Mon pare us 
explicarà, mon pare té moltes experiències amb el Departament, quan estava 
a l’extensió agrària i tot. O sigui feien algun tractament: –fes aquest tracta-
ment als presseguers que això veuràs com maduraran. Ell m’ha explicat un 
munt de vegades de posar un tractament i tots els préssecs a terra, i: –com 
ho haurem de fer ara això? I la collita la va perdre el meu pare, i va anar 
tirant aigua i va salvar l’arbre, però! Qui fa l’experiment és el propi pagès.» 
(Joaquín, Baix Ebre, cítric i oliver)

Fermesa en les decisionsºº .
Els canvis en les polítiques provoquen desconcert, desànim i pèrdues 
econòmiques perquè poden deixar obsoletes inversions anteriors. Per 
exemple, les ajudes a la reconversió d’alguns conreus (la vinya) han 
derivat en sobreproducció, i es transformen en ajudes per arrencar.

«El Departament d’Agricultura, d’ençà que va entrar al mercat comú, a la 
Comunitat Europea, cada vegada s’ha convertit més com una espècie de 
gestoria, és administració, fa feina administrativa més que diguem-ne d’as-
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sessorament i suport al sector agrari, però això també ho has d’entendre, 
és una mica l’evolució com ha anat i ja està; i suposo que s’ha pensat pues 
que és el sector agrari una mica el que es té que espavilar i plantejar-se més 
les coses, lo que vol fer, no? Sí que és veritat que hi ha hagut tendència 
o, t’estan dient “escolta has d’anar cap on et manem nosaltres, amb més 
professionalització, de transformació dels productes perquè sinó no serem 
competitius”, d’alguna manera ja t’han incitat a anar cap aquí, però jo crec 
que fins i tot ni les mateixes subvencions que hi ha no ajuden a això. I des-
prés la normativa sempre ha anat una mica a remolc.» (Jaume, Pallars Sobirà, 
llet i elaborats làctics)

Centrar les ajudes en la pagesia activaºº .
Els drets de la ramaderia ovina es segueixen pagant com a drets històrics 
per un període de temps, fins i tot després d’abandonar l’activitat; les i 
els pagesos demanen que s’ajudi a qui estigui actiu. Malgrat que molts 
i moltes es manifesten contraris a les ajudes, gairebé tots pensen que la 
retirada de les subvencions seria, per a determinats sectors, motiu de 
tancament de les explotacions:

«Home! Lo futur, de jóvens lo que és aquí n’hi veig molt pocs, de joves en 
actiu n’hi veig pocs, però no ho sé, segons com vaigue la reforma de la PAC 
i això, però no ho veig massa clar. Perquè ara hi haurà retallades a la PAC for-
tes, avui he rebut un mensatge aquí d’Unió de Pagesos que no sé, no ho he 
pogut llegir bé, però em penso que em diven que també hi haurí retallades 
al sector oví i cabrum, algo així he llegit. Si ho retallen tot!. [...] Bueno, sense 
l’ajuda de la PAC no sé, [...] però si a la PAC retallen molt ho veig malament, 
sobretot pels jóvens, eh? Per nosatres, com per exemple ara jo ja l’haig feta, 
però els jovens!». (Eduard, Alt Urgell, vaques i ovelles)..

Invertir correctament els diners de les ajudesºº . 
Les ajudes utilitzades, entre d’altres coses, en la reconversió tecnològica 
de les explotacions, els Plans de Millora, massa sovint serveixen per 
adquirir maquinària que després està infrautilitzada. Cal convertir les 
subvencions en inversions de futur:

«Però hi ha una feina a fer amb el tema agrari. No pot ser que cada pagès 
tingui tres tractors i tot això d’aquí, no dóna per això d’aquí! Hi ha hagut tota 
una base de subvencions, jo crec que mal aprofitades precisament per això. 
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Fóre molt bo, fóre molt bo que les subvencions fossin (vol dir per agrupar-
se), un exemple, un exemple molt tonto, bueno molt tonto no, un exemple 
de lo que et pot passar. Tu t’ajuntes, per exemple amb el tema aguet de la 
crisi del sector lleter. Surt un govern i fa una llei i diu: –farem una cosa, tots 
els que han fet plans de millora (evidentment n’han fet pràcticament tots). 
Farem una moratòria de dos anys, no caldrà que amortitzeu. Quin perill hi 
ha quan hi ha crisis? Que si tens crèdits tu potser pots generar lo normal 
però no pots amortitzar crèdits. Si no paguen durant un temps encara que 
cooperes, comparteixes certes coses, pots seguir sent competitiu que a lo 
millor sinó harís de plegar. Val, quedem amb una cosa. Llavors el govern 
de Madrid fa una llei que diu: –farem una moratòria tota la gent que teniu 
plans de millora. Per tant, són crèdits d’aquests lligats amb subvencions 
oficials. Farem una moratòria a dos anys, dels quals doncs durant dos anys 
pagarem nosaltres els interessos, no pagareu els interessos, que era la part 
grossa que sí que et donaven. -I llavors continuaràs una altra vegada igual, 
però clàusula de mínims: 7.000E d’interessos. Si jo sóc pagès individual, com 
que és una petició tinc 7.000E d’interessos que em subvencionen, i 7.000 
per jo, segurament és suficient i me’n sobre. Però en una societat de 4, com 
que tot és més gran, 7.000 és no res i per tant hem acabat pagant un tant 
% dels interessos nosaltres. Clar, si lo que volien és afavorir que s’ajuntessin 
per aquí no vas bé, perquè a aguestos els has penalitzat respecte a l’altre, per 
posar un exemple. Vull dir, les subvencions a l’hora de fer inversions, no és 
el mateix la inversió que has de fer tu sol que la que has de fer amb 4, per 
tant sinó primes que el tope sigue molt més alt no fas res.» (Jaume, Pallars 
Sobirà, llet i elaborats làctics)

Exigir el trasllat al consumidor i a la consumidora del valor de la ºº

producció ecològica i integrada. 
Les ajudes a la producció ecològica i integrada, no sempre exigeixen que 
les collites subvencionades arribin als circuits comercials amb el valor 
afegit de la qualitat ecològica. Les avellanes del Camp de Tarragona, 
per exemple, reben ajudes de producció integrada, però es transformen 
i comercialitzen sense aquest distintiu; igualment, l’administració no exi-
geix que la vedella ecològica que subvenciona sigui comercialitzada amb 
aquest valor afegit. Els productors i productores demanen que es tanqui 
el cicle i que el valor afegit de la sostenibilitat, la cura mediambiental i 
la seguretat alimentària arribin al consumidor. Poc a poc les normatives 
es van ajustant:
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«I clar, el potencial que tenim aquí, una zona de producció és diferenciada, 
amb un producte que estem fent ecològic, a part que s’hauria de comerci-
alitzar el producte, amb el primer contracte que es va firmar a nivell d’ajuts 
ecològics t’obligaven a comercialitzar el producte, que també és lògic, no? 
Perquè dius, “si et pago un ajut per un producte perquè después no arribi 
al mercat, t’estic donant un ajut casibé innecessari, no?” llavors rebem un 
ajut que no serveix per res. [...] Ja, però és un peix que es mossega la cua, 
no? Sinó, si estàs donant un ajut per fer una forma de producció i després 
no té cap fruit, els ajusts aquests no tenen sentit si després han d’arribar al 
mateix camí. Per lo tant, jo crec que està ben enfocat, és dir, donen un ajut 
a la forma de produir però que això s’arribe al final, perquè si mos quedem 
a mitges, és com si jo aposto per un projecte i em quedo a la mitat del camí, 
no pot ser abandonar al cap de dos anys. [...]
Sí, fins ara encara hi és (una moratòria), no estàs obligat a comercialitzar el 
producte com a ecològic, però sí que les ajudes han sigut una mica més mi-
rades, bueno, abans ere tot com un còmput global, hectàrees, animals, tant 
cobres. Ara miren segons si fas el cicle complert, si fas el cicle complert és un 
preu, si pares a mitat del cicle és menos, potencien la part, com si diguéssim 
l’engreix, perquè al cap i a la fi l’engreix és el que fa que el teu producte 
surti al mercat. Si continues com sempre, o sigui als sis mesos venen a un 
intermediari, fins als sis mesos serà ecològic però a partir d’allí no ho serà, i 
llavors potencien les fases, com més fases del procés fas i més circuit tancat 
fas dintre de l’explotació, més es premia a l’hora de l’ajut.» (Jaume, Pallars 
Jussà, ramaderia ecològica i transformació)

Crear àrees de producció ecològica o integradaºº .
Una de les dificultats per aconseguir la certificació de la CCPAE (Con-
sell Català de Producció Agrària Ecològica) és la proximitat de conreus 
convencionals pel perill que contaminin les collites ecològiques. Alguna 
de les persones entrevistades ens ha proposat la delimitació de zones 
agrícoles amb potencial ecològic on caldria concentrar, i potenciar, les 
ajudes a la reconversió dels conreus. 

«L’administració fan moltes coses que són tonteries perquè aquí van fer pro-
ducció integrada, hi va haver un moment en què hi va haver un conseller 
que va dir, vamos, va voler fer producció integrada a lo loco!, subvenció per 
fer producció integrada. A veure, jo no la vaig fer, no la vaig fer perquè dic: 
-la subvenció que em donareu me la fareu gastar en altres coses, però no té 
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sentit que fem producció integrada! Que jo pugui fer producció integrada aquí, 
l’altre la fa aquí (mostra espais dispersos no connectats) i l’altre aquí, per fer pro-
ducció integrada jo crec que s’hauria de, i ho dic des d’un punt de vista tècnic, 
que s’hauria de fer una gran zona, crear com un ecosistema allí dintre, no? 
Claro, que tothom ho fes, i que tothom actués de forma racional. Perquè aquí 
ara mos trobem que hi ha bastantes explotacions abandonades, perquè és 
gent que s’ha fet gran, s’han jubilat i han plegat, alguns que no s’han fet grans 
i no podien viure i s’han ficat a fer una altra feina i allò està abandonat. I una 
explotació abandonada vol dir que és un niu d’infeccions i de plagues, perquè 
les plagues d’allí evolucionen al seu aire, llavons vol dir que si aquí hi ha un 
nucli d’infecció, pues si jo estic aquí jo no puc fer una cosa racional, (assenyala 
cercles com si fossin fiques integrades envoltades de finques convencionals) vull 
dir jo tinc que aquí geogràficament tinc d’estar cada dia amb l’escopeta, no 
puc de dir racionalitzem tractaments, perquè la producció integrada és a base 
de tractaments, em sembla perfecte, però que no tinguem focus d’infecció, 
perquè sinó a llavons no podem fer res, llavons aquí pues se va fer això, i clar, 
quan s’ha acabat la subvenció la major part de gent se n’han sortit, eh? De la 
producció integrada, perquè havín de portar una sèrie de papers i una sèrie 
de coses que no té sentit.» (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

Unificar criteris de les diferents administracionsºº . 
Una altra queixa, especialment del sector de la producció ecològica, és la 
gran diferència de criteris entre les diferents administracions (autonòmi-
ca, estatal i europea). La certificació de producció ecològica està a mans 
de les administracions autonòmiques i això crea greuges comparatius per 
la diversitat de nivells d’exigència. En reclamen una normativa unitària 
per tota la UE.

Elevar el nivell d’exigència a qui percep les ajudesºº . 
Malgrat que en algun moment es poden beneficiar del baix nivell d’exi-
gència de l’administració, reclamen elevar l’exigència respecte al com-
pliment de les condicions associades a la percepció de les ajudes. Posen 
com a exemple, a pagesos/es retirats o a temps parcial que mantenen els 
conreus sobre mínims amb l’únic objectiu de rebre la subvenció, la qual 
cosa perjudica els conreus propers (focus d’infecció).

«Home, jo crec que el sector agrícola s’hauria de renovar, el problema del 
sector agrícola és que la gent s’encasilla aquí i hi ha persones molt grans que 
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hauries d’estar jubilades i retirades i això és un problema... i que no hi han 
varietats, el problema d’aquí és aquest, no? Que la gent hauria d’arribar una 
edat que els grans s’haurien de retirar o mos hauríem de retirar, avui potser 
falta relleu generacional però uns anys enrere que sí n’hi havia però la gent 
no volen deixar les coses, no, no, es té que innovar perquè tothom innova, i 
segurament s’hauria de fer alguna unitat de producció una mica més gran.
(És possible créixer aquí? Tu si ara volguessis llogar terres o agafar-ne més po-
dries?) Es podria fer, es podria fer, però ja som al tema de què la gent diuen 
que “si arrendo la finca ja no seré més amo, i no sé què”, és que la finca se 
té com un, no sé, la finca no es té com un mitjà de producció sinó com un 
valor patrimonial, no? I “això és meu!”, inclús alguna vegada per fer alguna 
permuta és molt complicat perquè la gent! I quan es poden fer concentraci-
ons parcel·làries, bueno, allò ja és la marimorena: perquè la meua terra val 
més, perquè jo no sé què, perquè jo! i tothom se creu que té lo millor i clar, 
no se veu com un mitjà de producció se veu més com una cosa patrimonial, 
no?» (Miquel, Segrià, fruita dolça i vedells)

Intervenir sobre els mercatsºº . 
La pagesia és coneixedora que les regles de joc actuals (Organització Mun-
dial del Comerç) no permeten intervenir directament en els mercats. Mal-
grat tot, no es cansen de reivindicar que el principal problema amb què es 
troben és la gran concentració de la comercialització de les produccions 
agràries en mans de molt pocs operadors a nivell mundial, els quals tenen 
un control absolut sobre els preus dels productes agroalimentaris. Han 
anat prenent consciència que les ajudes que reben de l’administració (a 
la producció, agroambientals, reconversió...) són una forma d’intervenció 
diferida però demanen buscar una manera d’evitar que la política de preus 
quedi en mans del comerç i que es produeixin situacions que obliguin a 
llençar la producció:

«Abans hi havia unes subvencions que es deien les “retirades” que ara ja no hi 
són. Les “retirades” eren europees, la idea era que quan hi havia un excés d’ofer-
ta pues l’administració pagava x pessetes per quilo per llançar la fruita. [...]
El problema és que quan se’n fa massa en puja massa al mercat i produís 
una devacle, clar, si llençaves la fruita, pues! Ara això s’ha acabat. Enguany hi 
ha hagut una situació extraordinària en una moment que a Europa feia fred i 
hi havia molta fruita, no sé quants x diners s’ha llançat aquí Lleida amb fruita. 
[...] Enguany fixa’t tu, hi havia una cooperativa molt important d’aquí Lleida, 
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la cooperativa d’Alfarràs, una cooperativa molt gran, va dir als pagesos que 
no collissin, que deixessin la fruita a l’arbre, lo pagès que va collir perquè li 
feia mal al cor deixar la fruita a l’arbre, li van fer pagar per portar la fruita, 
no cobrar, pagar, “si portes la fruita t’haurem de restar dos cèntims”, perquè 
només el fet d’entrar la fruita i que no la poguessin vendre, té més costos per 
l’empresa de fred, de maneig, clar que superen el cost de venta en aquell 
moment.» (Josep, Ribera d’Ebre, fruita dolça)

Recuperar els mercats de proximitatºº .
Alguns pagesos i pageses, hem de dir que massa pocs, veuen en la re-
cuperació dels mercats de proximitat una manera de posar en valor la 
qualitat dels aliments que són produïts a la vora i que qui compra pot 
consumir de manera immediata. Hi insisteixen els pagesos/es que han de-
rivat cap a la producció ecològica i que han buscat la manera d’assumir 
la comercialització de la seva producció d’horta i de fruita, principalment. 
S’està creant una tendència en la societat cap al consum de productes 
de KM 0 i Slow Food i ens sembla que és un punt en el qual cal insistir 
i una direcció en la qual ha de treballar l’administració.

«Lo que jo puc dir que tinc al meu cap és que s’hauria d’anar cap aquí (es 
refereix al mercat de proximitat). Però potser si sortim a la porta i anem a pre-
guntar als 800 socis, no n’hi ha cap que et dongui el mateix consell. Ningú 
que et digui de fer aquest pas. [...] Encara aquí tots som conscients que per 
vendre te n’has d’anar a la Xina, perquè ja és el mercat emergent. Fillets... I 
clar, per aquí (es refereix al mercat de proximitat) no passem, no.
El sindicat (es refereix a Unió de Pagesos) n’està parlant. N’està parlant. I està 
fent una tasca bona. I, per exemple les cooperatives també estem per aquí. Però 
si tu ara parles amb gent que està al sector, et diu no home no! S’ha d’anar a 
l’exterior!. Però és que és la pròpia administració que això no ho té clar, eh? Són 
els primers que no ho tenen clar, eh? [...] Només cal que miris el nostre sector 
mateix, a la viticultura i a les indústries agràries té (es refereix a la Generalitat) 
aquella empresa que és per anar als mercats exteriors i és per captar nous 
mercats. Mercats a Rússia pel porcí. A la Xina... Una mica de cap, home!. Saps 
els viatges que es foten, amb això?» (Roger, Alt Camp, fruita seca).

Frenar l’especulacióºº . 
La ramaderia pateix directament les conseqüències de l’especulació per-
què ha vist augmentar exponencialment els costos de l’alimentació dels 
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caps de bestiar per l’increment dels preus del cereal. Aquest increment de 
preus no té cap relació amb els costos de producció sinó amb l’envestida 
especuladora dels mercats d’inversió sobre les collites (futures) de cereal 
de tot el món. Una especulació que té poc a veure amb l’alimentació i 
molt amb la producció de biodièsel. 

«Jo que sé el preu del futur com serà el cereal... El mercat de futurs, no? 
Perquè realment aquest ordi molts magatzemistes el tenen parat allí... jo crec 
que com que aquí a Espanya i a nivell general, el boom immobiliari està tan 
fotut, la gent invertia, jo que sé, en borsa o amb lo que sigui, el cereal és un 
negoci avui en dia que és molt més rentable... és molt més segur perquè 
saben que hi ha un consum segur, en canvi amb el que és amb la immo-
biliària s’ha acabat, i tu dius: “és que la gent ha de menjar igual, per lo tant 
el cereal és un element fort”, que no sé on arribarem, però bueno.» (Jaume, 
Pallars Jussà, ramaderia ecològica i transformació).

Simplificació burocràticaºº . 
Acabem just on hem començat el relat, en la complexitat del tràmit 
administratiu. Molt pocs pagesos assumeixen les tasques de gestió di-
rectament i, menys, en solitari. Sovint se n’ocupen les dones pageses, 
més sovint reben el suport de gestors i tècnics que assumeixen la feina 
de bastir els expedients per a la sol·licitud de les ajudes. L’administració 
és conscient d’aquesta demanda i ha intentat anar cap a la finestreta 
única i cap a sistemes d’unificació de la tramitació de les ajudes (DUN, 
Declaració Única Agrària) però la reivindicació de més simplificació 
segueix activa.

«Si... realment, a veure, jo penso que el gran ingeni és tot el tema aquest 
dels ajuts que donen, tal i com ho tenen muntat de tanta burocràcia i que te 
lliguen tant i que et fan fer firmar compromisos de cinquanta mil maneres, i 
te fiquen en una situació indignant casi, no? De tant i tant que et demanen i 
penses bueno, al Millet també li demanaven? [...] Jo des de que vaig deixar 
de treballar que vaig arrencar el negoci i ho vaig fer a nom de la dona que 
encara treballava, gairebé no demanàvem res perquè és com agobiant, és 
fastigós, prefereixo anar fent amb els calers que jo tinc i anar tirant. I es que a 
última hora, treballant amb això te’n donaves compte que hi havia molta gent 
que estava tant obsessionada amb les subvencions, les subvencions, les sub-
vencions, que arribava a fer coses que no tenien absolutament cap viabilitat 
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o cap necessitat o cap... absurdes per aconseguir que li donessin allò. [...]
El millor ajut que ens podrien fer és que no ens toquessin tant la pera. Que 
ens oblidin. Que no facin tantes hores, que en facin menos, que s’oblidin 
una mica.» (Raimon, Priorat, vinya i celler)

Fer una bona divulgació de la producció ecològicaºº .
Els pagesos i pageses que es dediquen a la producció ecològica demanen 
a l’administració que s’impliqui a fer difusió de la qualitat dels productes 
ecològics per tal de contrarestar la imatge que tenen de productes conre-
ats sense cura i sense atendre la qualitat: 

«Una mica ja s’està començant a fer, el tema de divulgació, de donar a 
conèixer la producció ecològica, i lo que s’ha de procurar doncs és: viure 
de les subvencions no, i lo que s’ha de fer és procurar que els pagesos, 
no sé com dir-t’ho, no acabant sempre plorant, que ens en poguem sortir 
sense haver d’estar parant la mà. I després això, fer divulgació, donar a 
conèixer, fer pedagogia perquè s’ha fet molt mal en el sector de l’agri-
cultura ecològica, els mateixos que van volguer tirar-ho endavant, alhora, 
sense voler potser, o sigui els pioners, val? Van ser els neorurals, hippies, 
que lo que feien allò no era agricultura, era silvicultura, tot s’hi val i si les 
pomes tenen cucs millor! I això et perd, això la imatge que té la gent. I jo 
estic convençut, i lo que s’ha de donar a conèixer a la gent és que es pot 
fer agricultura ecològica amb unes produccions excel·lents i organolèptica-
ment, visualment que no tenen res a envejar a res.... I després que la cueta 
aquesta d’agricultura ecològica amb el temps hem de mirar de treure’l, 
vull dir si per cas els que s’han de posar la cueta han de ser els altres: 
“agricultura química”, i nosaltres “agricultura”, que és lo que s’ha fet tota la 
vida. Per què nosaltres ens hem de penjar l’etiqueta. Que hi ha feina a fer 
i amb això sí que l’administració s’hi hauria de posar una mica més, lo de 
les subvencions sí que és una cosa que ens n’hem de sortir sense haver de 
parar la mà, perquè hi ha gent que està molt acostumada a parar la mà.» 
(Albert, Baix Llobregat, fruita dolça)

De la mateixa manera, un informant ens explica que els pagesos i pageses 
es resisteixen, per desconeixement, a la utilització de productes que els 
permetin fer tractaments més respectuosos amb el medi ambient. Cal-
dria, doncs, una major difusió de l’eficàcia dels tractaments biològics per 
tal de provocar un canvi en els usos:
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«A la vinya la Comunitat Europea dóna una ajuda per comprar el nostre 
producte, que és un producte biològic, com una ajuda agroambiental. Avui 
en dia molta gent tira cap a l’ecològic per donar una mica més de valor de 
al producte, nosaltres venem el producte per controlar la plaga de la vinya 
aquesta, biològicament només se pot controlar amb el producte nostre, i això 
és una ajuda europea, una ajuda per cinc anys que los hi surt de gratis. Lo 
problema és que lo pagès, això li surt de gratis, prefereix, costant lo mateix, 
tractar que no fer això, són, són... això és mentalitat dels pagesos!» (Josep, 
Ribera d’Ebre, fruita dolça)

En síntesi, la pagesia demana a l’administració fermesa, imaginació i 
creativitat per exercir el lideratge que condueixi a trobar noves formes 
d’encaix del sector agrari en la societat actual. En aquesta demanda s’hi 
inclouen polítiques de discriminació positiva per a les petites produccions 
agràries; un major nivell d’exigència en la supervisió dels processos; 
avançar en la producció ecològica i en la recuperació dels mercats de 
proximitat; i, sobretot, que l’administració pugui exercir algun tipus de 
control o supervisió sobre les decisions del lliure mercat.



12. ALGUNS ELEMENTS DEL DISCURS DE LA PAGESIA 
A CATALUNYA

En aquest apartat volem revisar alguns dels elements que componen 
el discurs (les narratives) dels pagesos i les pageses quan se’ls convi-
da a fer una revisió de la pròpia feina i del context local i global en 
què l’han de dur a terme. Els seus posicionaments i reflexions davant 
la realitat del món agrari són fruit d’una extraordinària vinculació 
emocional, amb la pròpia feina però també, i sobretot, amb el sector 
agrari en general. Raó i passió es barregen en el discurs pagès i li pro-
porcionen un angle de visió singular que no ha estat prou tingut en 
compte, precisament per estar acusat de ser excessivament emocional. 
El menagement, l’empresa, la gestió i la planificació econòmica són ter-
renys avui molt professionalitzats que la globalització econòmica ha 
allunyat de les infanteries de la producció, els pagesos/es, en el cas del 
sector agrari. Les cooperatives, per exemple, en el moment que van 
ser creades eren gestionades pels productors, implicats en la presa de 
decisions i en marcar el rumb de l’acció cooperativa. Amb els anys, les 
cooperatives s’han situat gairebé tan lluny de la pagesia com la mateixa 
administració. El òrgans polítics i econòmics que exerceixen la presa 
de decisions sobre el rumb del sector agrari, han cercat distanciar-se 
del món pagès i ho han aconseguit. 

En la intenció dels promotors d’aquest informe, l’associació Entrepobles, 
hi havia la recerca de la paraula dels pagesos i les pageses. Hem escoltat 
les seves explicacions sobre com treballen cada dia, sobre com han anat 
transformant les seves maneres de treballar i com han redissenyat les 
seves estratègies per acomodar-se a les circumstàncies canviants: a la 
seva pròpia situació (familiar....); a les decisions de l’administració; a 
les exigències dels consumidors/es; a les condicions dels mercats; a les 
noves tecnologies... Hem escoltat també les seves propostes, les seves 
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queixes, les seves inquietuds i els seus projectes. A continuació fem un 
relat dels elements que sobresurten en la manera com la pagesia inter-
preta la situació del sector agrari, darrera hi trobem les seves principals 
preocupacions, algunes propostes de millora i, també, algunes inevita-
bles contradiccions entre el que ens diuen que fan i les pràctiques que 
realitzen. 

La innovació constantºº . Bona predisposició a transformar sistemes, 
tècniques, processos. Ho han fet sempre. En molts casos la innovació 
es planteja només des del punt de vista tecnològic. Van sortint veus 
que valoren la recuperació d’unes certes maneres de fer «d’abans» 
com la millor manera d’innovar (comerç de proximitat, recuperació 
de tècniques de conreu menys intensives...). Malgrat la facilitat amb 
què innoven, expressen també la seva queixa per haver-ho de fer i 
per la falta de guiatge de l’administració.

La col·laboració entre la pagesia.ºº  Negativa rotunda a plantejar es-
tratègies associatives entre productors/es, sigui per compartir maqui-
nària o per cooperar en alguns processos. En canvi, gairebé totes les 
persones entrevistades ens han explicat situacions que els han portat 
a col·laborar amb altres pagesos/es. 

La reivindicació de ser pagèsºº . No se senten només productores i pro-
ductors agraris, conceben de manera integral la seva activitat agrària. 
Produeixen aliments, però ho fan incidint de manera important sobre 
el territori i la societat (la producció de serveis). 

La producció d’alimentsºº . Ser pagès i pagesa és més que produir 
aliments, però la pagesia troba en la producció d’aliments la dignitat 
de la seva activitat; l’allunya de sentir-se només productor de serveis, 
constructor de paisatges o gestor de territoris. La seva dignificació és 
molt més gran quan els aliments es comercialitzen en la proximitat i 
pot mantenir un cert contacte amb consumidors i consumidores que 
valorin la qualitat del producte.

El control de l’administracióºº . El discurs pagès sempre és crític amb 
l’administració. Se sent massa controlat, troba els tràmits enrevessats 
i complexos. També se sent poc acompanyat per l’administració quan 



Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 177

ha de prendre decisions sobre la reorientació productiva. Troba a 
faltar una major claredat i definició de les polítiques agràries. 

Viure del propi treballºº . Totes les persones entrevistades es mostren 
d’acord a considerar que se sentirien millor sense cap tipus d’ajuda 
de l’administració. Volen viure del seu treball, sense sentir-se assistits 
pel sistema públic. Demanen la intervenció de l’administració en el 
control d’un sistema de mercat que els deixa a mans de poc opera-
dors i que els obliga a vendre els productes per sota dels costos de 
producció.

Els sindicats agraris convertits en empreses de serveisºº . Algunes per-
sones interpreten que els sindicats agraris s’han convertit en empreses 
de serveis que gestionen la relació entre el pagès i l’administració (tra-
mitacions d’ajudes, atenció i assessorament jurídic...). Es tracta d’una 
afirmació prou generalitzada que cal tenir en compte perquè expressa 
una queixa respecte a la neutralització de la seva funció de reivindi-
cació i de ser portaveus del sector, tant per plantejar problemes com 
per possibles vies de solució. Els pagesos i pageses entenen que una 
excessiva col·laboració dels sindicats amb l’administració neutralitza 
la seva capacitat de liderar el sector agrari. 

La posició subordinada de la donaºº . La major part dels homes que 
hem entrevistat compten amb les dones per tirar endavant l’activitat 
pagesa. Sovint les dones tenen al seu nom una part de l’explotació i 
donen valor a la seva contribució, no obstant això, entenen la seva 
aportació com un ajut, excepte quan és la dona qui lidera l’explotació 
clarament.

La professionalitat i la capacitat d’innovació de les dones que li-ºº

deren empreses agràries. Les dones que lideren empreses agràries, 
busquen preparar-se i qualificar-se específicament per afrontar el repte 
que suposa. Les dones tendeixen a buscar en la formació i en l’ex-
periència laboral prèvia (en el món de l’empresa, per exemple) els 
coneixements per afrontar les seves empreses agràries, on cerquen 
sempre la innovació (agroturisme, agricultura ecològica, agrotrans-
formació artesana....).



178 Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 

El conflicte entre productorsºº . El món pagès es reduït, però el con-
formen col·lectius diversos amb identitats que expressen un cert en-
frontament d’interessos. 

Els pagesos i pageses, professionalsºº , els que ho són a temps com-
plet, se senten agreujats pel tracte (recepció d’ajudes, per exemple) 
que l’administració proporciona als que es dediquen a l’agricultura 
a temps parcial i que aconsegueixen els ingressos principals en un 
altre sector. 

Els que practiquen l’agricultura convencionalºº  i ecoescèptics se sen-
ten enfrontats a les productores i productors ecològics per les ajudes 
que aconsegueixen i perquè consideren que la producció ecològica 
és i només pot ser minoritària i que no pot resoldre la situació del 
sector.

Els pagesos i pageses ecològics i ecologistesºº  que conceben l’agro-
ecologia com a quelcom més que una forma de produir, se senten 
enfrontats a les productores i productors ecològics que s’hi han in-
corporat com una estratègia de mercat.

La pagesia ºº es sent amenaçada pels productors agraris, sovint grans 
productors i alguns cops especuladors, amb l’argument que produ-
eixen només per obtenir diners, sense importar-los la globalitat de 
factors que integren i condicionen l’activitat pagesa (produir aliments, 
però també desenvolupar el medi rural, donar continuïtat als pobles, 
gestionar el territori...). Un altre factor de conflicte és el fet que la ma-
jor part de les subvencions de la UE vagi a parar a mans d’aquestes 
grans produccions.

La pagesia catalana ºº que, com a europeus, es senten comercialment 
enfrontats a les productores i productors agraris de la resta del món 
que, diuen, produeixen sense els criteris de seguretat alimentària i 
de traçabilitat que exigeixen les autoritats europees i que saturen els 
mercats provocant la davallada dels preus.

La globalització econòmicaºº . Les persones entrevistades fan una valo-
ració ambivalent de la globalització dels mercats. D’entrada la valoren 
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com l’amenaça més important atès que ha comportat la liberalització 
total dels preus de mercat i unes condicions de competència que no 
tenen en compte les condicions de producció (els costos) del petit 
productor i productora. Hi ha un gran desajust no corregit entre el 
mercat global i les realitats pageses locals. D’altra banda, la globalit-
zació els resulta atractiva perquè ha impulsat la transformació de les 
explotacions, la innovació productiva, la tecnificació, la sofisticació de 
la indústria agroalimentària... Llegint entre línies les seves declaraci-
ons, s’observa satisfacció respecte que la globalització hagi col·locat 
l’agricultura al món i que els hagi permès assumir uns nivells i unes 
formes de vida similars als de la resta de població. 

La producció de transgènicsºº . Excepció feta de l’ agricultura eco-
lògica, no hi ha, en general, un discurs contrari a la producció de 
transgènics. Mantenen el discurs «oficial o convencional» i plante-
gen que contribueixen a reduir costos de producció, estalvien l’ús 
de fitosanitaris i, més enllà d’això, que contribuiran a acabar amb 
la fam al món. Per la seva banda, les i els ecologistes convençuts es 
mostren contraris a la producció de transgènics pel que suposen de 
manipulació genètica i d’industrialització (control sobre les llavors) de 
la producció de varietats vegetals que posen en perill l’equilibri eco-
lògic, la integritat genètica de la resta de varietats i la independència 
pagesa. En el cas de qui s’ha incorporat recentment a l’agricultura 
ecològica sense tenir un plantejament ecologista, també veuen amb 
preocupació que la proximitat de conreus transgènics els dificulta la 
certificació de la CCPAE. 

El relleu generacional i el futur de l’agricultura. ºº Les persones en-
trevistades acostumen a posar en qüestió el relleu de la seva pròpia 
explotació. En ser preguntats per si volen que els seus fills i filles es 
dediquin a la pagesia la resposta és gairebé sempre negativa. Adduei-
xen que el sector agrari és massa inestable i insegur, per argumentar 
que desitgen que els seus fills i filles decideixin per sí mateixos després 
d’acabar una formació tan completa com sigui possible. Hem notat 
que la situació actual de crisi econòmica estructural, incideix en la 
millora de l’autoestima pagesa i els porta a afirmar que, potser els seus 
fills i filles veuran en la possibilitat de donar continuïtat a l’activitat 
agrària una opció de futur possible o, fins i tot, desitjable. Aquesta 
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constatació prové de l’empitjorament de la resta de sectors econòmics 
més que no pas d’una millora del sector agrari; en aquesta matèria, 
segueixen mostrant-se essencialment pessimistes, atès el que qualifi-
quen de manca d’un full de ruta clar de l’administració.



13. CONCLUSIONS

Aquesta recerca ha anat a buscar en l’opinió dels pagesos i pageses, i 
en les seves experiències com a empresàries i empresaris agraris i rama-
ders, la informació per dibuixar els plantejaments de les productores i 
productors agraris catalans sobre la situació actual i el futur del sector en 
el context de la internacionalització i de la globalització de l’economia. 
L’estudi està fonamentat en les reflexions i informacions aportades per 
24 entrevistes qualitatives fetes a pagesos i pageses d’arreu de Catalunya. 
La intenció de la recerca ha estat recollir informació sobre les situacions i 
problemàtiques concretes, però, més que recollir el malestar, ens ha inte-
ressat recaptar les propostes de la pagesia i les seves reflexions sobre les 
opcions de futur. Val a dir que, en general, i malgrat que inexorablement 
hem escoltat problemes, ens hem trobat amb molta capacitat propositiva 
i amb una bona disposició envers l’adaptació als canvis i la innovació. 
És en aquest sentit que ens ha interessat que estigués ben representat, 
fins i tot sobrerepresentat en relació amb la proporció real, el col·lectiu 
de pagesos i pageses que han apostat per l’agricultura ecològica. Hem 
buscat l’experiència de la innovació, la capacitat i la voluntat d’explorar 
noves formes de treballar i de gestionar l’empresa agrària. 

Darrera d’aquesta investigació hi ha els plantejaments de l’agroecologia 
i de la sobirania alimentària. L’Associació Entrepobles, que l’ha finança-
da, ha volgut trobar la manera de connectar amb la pagesia investigant 
sobre les seves pràctiques, indagant en els seus sabers i en les reflexions 
i les condicions des de les quals dissenyen, organitzen i reorganitzen les 
seves empreses agràries. Rere aquest intent hi ha la voluntat de conèixer 
si la nostra societat i el sector agrari, es pot arribar a plantejar un nou 
model d’agricultura que recuperi, amb el suport de les tecnologies més 
actuals, les maneres de fer de les cultures agràries locals: unes pràctiques 
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sostenibles que retornin a la pagesia el seu paper protagonista en la 
producció d’aliments variats, saludables i capaços de ser consumits en 
proximitat, en els mercats locals, per les poblacions del propi país. Hem 
plantejat aquesta qüestió als pagesos i les pageses entrevistades i hem 
trobat opinions diverses, des de la negació rotunda, fins el convenciment 
absolut, passant per l’escepticisme tenyit d’una certa dosi de possibilisme. 
En termes quantitatius ha pesat més la negació i, en aquest sentit, podem 
afirmar que la pagesia catalana no veu possible anar cap un model agrari 
en què s’arribi a practicar de manera generalitzada una agricultura que 
sigui econòmica, social i ambientalment sostenible ni tendir cap a la idea 
de què Catalunya pugui ser sobirana des del punt de vista agroalimen-
tari. Ara bé, en termes qualitatius, hem recollit un sentiment, encara 
minoritari, que dóna bona acollida a aquestes propostes. L’hem detectat 
entre la pagesia i també entre els tècnics que l’assessoren i deixem cons-
tància que, cada dia, més productores i productors agraris es qüestionen 
la viabilitat i la idoneïtat de l’agricultura convencional i intensiva que 
practiquen tot i que encara no estiguin disposats a canviar-la.

De les informacions recollides podem concloure que les explotacions 
agràries han hagut de transformar-se i adaptar-se per aconseguir els ni-
vells de rendibilitat que en garanteixin la continuïtat. Aquests canvis han 
estat progressius i s’han prolongat al llarg de generacions fins arribar a la 
dels nostres informants. Ha calgut simplificar els processos i concentrar 
les tasques productives, per això s’ha tendit a l’eliminació dels conreus 
complementaris per assolir l’especialització productiva. Intensificació i 
industrialització agrària; singularització de les produccions mitjançant el 
valor afegit de la qualitat; diversificació de l’activitat agrària; i producci-
ons amb el segell de la seguretat alimentària, l’ecologia i la sostenibilitat 
ambiental. Aquestes són les formes més rellevants amb què avui les 
empreses agràries que queden han trobat la manera de resistir-se a la 
temptació de plegar. Totes les persones entrevistades han coincidit a 
afirmar que aquesta hauria estat l’opció més fàcil.

Les explotacions agràries catalanes han passat per la transformació que 
ha suposat el procés d’intensificació de les produccions i l’adaptació a 
les exigències dels mercats. La gran majoria de pagesos i pageses mani-
festen els seus dubtes respecte a la possibilitat de continuar en aquesta 
línia, atès l’increment constant dels costos econòmics i ambientals, però, 
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malgrat tot, segueixen en el sistema per sentir-se incapaços de trobar-hi 
alternativa; d’altres es mostren absolutament convençuts que el procés 
no té marxa enrere perquè les alternatives que es plategen (produccions 
ecològiques o integrades) poden absorbir només una minoria de pro-
ductors i no pot ser una solució per a tots els del país. Entre els que han 
optat per vies alternatives a la producció convencional hi ha els que s’han 
dedicat a la producció integrada i a la producció ecològica.

Pel que fa a l’organització de les empreses, la família ja no és la base 
essencial de la unitat de producció. La subcontractació de serveis, la 
contractació de mà d’obra i la tecnologia (en alguns casos) han facili-
tat l’emancipació de la família respecte a l’empresa agrària. El personal 
contractat, siguin temporers, siguin permanents, són, gairebé sempre 
estrangers. Les empreses agràries s’han professionalitzat; els homes i les 
dones que les lideren, especialment els més joves, han seguit algun tipus 
de formació específica que els ha professionalitzat en algunes activitats 
que són essencials per a l’empresa agrària.

En l’estudi, majoritàriament són els homes els qui es posen al capda-
vant de les explotacions agràries. La societat i les mateixes dones dels 
pagesos, han tendit a valorar que la responsabilitat de l’activitat pagesa 
recau en els homes de la família. De fet, la presència al camp de la dona 
és variable, en funció de les necessitats del cicle agrícola, en funció de la 
mecanització i de la possibilitat de contractació de mà d’obra assalariada 
i, també, en funció de la intensitat en què les dones hagin de dedicar-se 
a una altra activitat econòmica o a la cura i l’atenció de la família. En 
les explotacions agràries, la conciliació de la vida laboral i familiar sol 
recaure com a responsabilitat a les dones, una manera d’alliberar els 
homes de qualsevol altra activitat que no siguin les pròpies de l’empresa 
i de deixar-los marge per la molta implicació, en temps i en intensitat de 
dedicació, que aquesta els demana.

A l’actualitat, es dibuixen dos escenaris en la participació de la dona 
en l’economia agrària i en les empreses agràries familiars: el primer, el 
de la dona que s’integra en el mercat de treball aliè a l’empresa agrària 
familiar; i, en segon lloc, el de la dona que intervé, amb implicacions 
diverses, en l’economia agrària de la família. Es detecta la tendència que 
les dones que es decideixen a liderar un projecte d’empresa agrària es 
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preparen explícitament per fer-ho seguint un pla de formació específica, 
i tendeixen a iniciar projectes atrevits que persegueixen la innovació i 
que cerquen espais nous de negoci en el context ampli del sector agrari: 
agroturisme, agricultura ecològica, agrotransformació artesana dels pro-
ductes o la comercialització directa.

En relació amb les característiques dels models productius vigents, la 
producció convencional a Catalunya es caracteritza per: 1) haver seguit 
un procés de dimensionat de l’explotació; 2) la pèrdua significativa de la 
diversitat de conreus i de les pràctiques pageses que treballaven a partir 
de l’associació de conreus; 3) la minva de la biodiversitat provocada per 
l’abandonament de les varietats locals, tot i que avui es comença a intuir 
un major interès per la seva recuperació; 4) la sofisticació tecnològica i la 
capitalització constant; 5) l’extensió del regadiu; 6) la forta dependència 
respecte als inputs externs; 7) l’increment de la cabana ramadera i d’un 
tipus de ramaderia sense agricultura; 8) l’increment de la productivitat i 
les majors dificultats per la gestió de les produccions; 9) la concentració 
del control sobre la comercialització de les produccions i sobre la política 
de preus; 10) la pèrdua del control de la pagesia sobre les collites i els 
processos de producció, transformació i comercialització.

Les alternatives al model convencional s’han impulsat des de diferents 
àmbits, i les propostes de canvi cap a un model més preocupat pel medi 
ambient i per la salut pública han estat també diverses: 1) L’orienta-
ció productiva convencional, que ha introduït alguna de les mesures 
agroambientals proposades per la PAC, animada per les compensaci-
ons econòmiques, però escèptica respecte a la consecució dels objectius 
d’aquestes mesures. 2) L’agricultura integrada interessada a dotar d’un 
major valor els seus productes i en poder garantir uns millors preus. 
El respecte envers el medi ambient, la salut de qui treballa al camp i 
la seguretat alimentària, tot i haver passat a formar part dels discursos 
pagesos i haver provocat una certa preocupació pel tema, no ha estat el 
factor clau del canvi, ni ha conduït a un major interès per canviar cap 
a modes de producció més ecològics. 3) La producció ecològica que ha 
proliferat sota l’impuls de les ajudes de la Unió Europea i pel suport que 
la pagesia ha trobat en les ADV i en personal tècnic agrícola. Aquests 
pagesos i pageses han fet un esforç per formar-se en el maneig de les 
tècniques ecològiques i han revalorat les seves produccions i l’estima per 



Pràctiques i estratègies de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur 185

la seva feina. Els sectors productius on m’és s’ha introduït la producció 
ecològica són la producció d’horta (indiscutible pionera i la més estesa) i, 
també, la ramaderia ovina i bovina; recentment s’hi ha anat incorporant 
altres sectors que encara són molt minoritaris i on destaca la producció 
de fruita dolça i de cítrics.

La major part de pagesos i pageses que practiquen l’agricultura ecolò-
gica hi han arribat recentment i ho han fet estimulats per la possibilitat 
d’afegir valor als seus productes accedint a un sector de consum dispo-
sat a invertir diners en aconseguir una alimentació saludable. Aquests 
productors i productores es situen a una certa distància dels pioners de 
l’agricultura ecològica, els quals s’enquadren ideològicament en l’ideari 
de l’agroecologia i en els plantejaments de la sobirania alimentària. Es 
tracta de pagesos i pageses que interpreten la seva funció sobre el territori 
com a productors/es d’aliments sans i de qualitat, que fan una gestió inte-
gral de les seves explotacions agràries, i que fomenten la recuperació de 
tècniques agràries i de varietats de llavors locals, la transformació arte-
sana de productes i la comercialització en proximitat. 

Malgrat l’entrada de nous productors i productores a les lògiques de 
l’agricultura ecològica, es mantenen els estereotips que allunyen els pa-
gesos i pageses convencionals dels ecològics. Els primers es manifesten 
ecoescèptics i reprodueixen les imatges culturals negatives (baixa pro-
ductivitat, poca qualitat...) nascudes com a reacció als plantejaments de 
l’agroecologia més pionera. La pervivència del discurs penalitzador posa 
en evidència les contradiccions de l’agricultura convencional. 

Pel que fa a la comercialització de les produccions, es constata que la 
intensificació dels cultius i de la cria d’animals ha generat un volum de 
producció que els pagesos ja no poden comercialitzar a través del mercat 
de proximitat. Els grans operadors i les cadenes comercials han acon-
seguit el monopoli i la capacitat per fixar preus a la baixa, i aboquen al 
mercat productes barats i, en moltes ocasions, de baixa qualitat, sense 
tenir en compte les condicions i els costos de producció. Tot plegat fa que 
es busquin noves vies de comercialització, accedint directament al comerç 
o bé intentant la comercialització directa en proximitat. Els pagesos i 
pageses no es cansen de demanar un preu just per als seus productes, 
l’única manera d’alliberar-se del sistema de subvencions. Reclamen que 
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el paper de l’administració s’ha de centrar a establir mecanismes de 
control sobre els abusos dels operadors comercials. Però els costa ser 
propositius en aquest tema i sovint cauen en contradiccions. 

La realitat ens mostra que l’agricultura ecològica ha redescobert els mer-
cats de proximitat. Així, les estratègies comercials en aquest sector s’han 
centrat a oferir productes al mercat local, però el mercat de proximitat 
només absorbeix una part de la producció i temen que l’increment de la 
producció ecològica a Catalunya saturi el mercat i provoqui la davallada 
dels preus, el principal motiu pel qual els pagesos i les pageses han fet 
la reconversió. La proliferació de la producció ecològica ha reactivat 
l’interès pel consum d’aliments produïts en proximitat. Moviments del 
tipus Slow Food, Quilòmetre Zero, la influència dels restauradors i cui-
ners, o l’ecologia política plantejada des de la Sobirania Alimentària 
han anat calant entre els consumidors i consumidores i han fet ressorgir 
l’interès pels mercats locals. Molts pagesos i pageses hi veuen una for-
ma alternativa de comercialització i estan explorant fórmules en aquest 
sentit (venda directa, venda al sector de la restauració, transformacions 
artesanes...). 

Quant a les dinàmiques associatives de la pagesia, s’intueixen forces 
que van a favor i en contra de l’estímul a les iniciatives d’associació i de 
cooperació professionals. Les persones entrevistades expliquen que les 
cooperatives han fet un esforç en innovació per a la transformació de 
productes, en la millora de l’assistència tècnica però remarquen que les 
innovacions, en alguns sectors, no sempre han estat suficients per poder 
competir amb la moderna indústria agrotransformadora i amb la seva 
capacitat d’aconseguir nova clientela i obrir nous mercats. La concentra-
ció del mercat mundial també ha incidit sobre les entitats cooperatives 
que tenen cada cop menys marge per accedir directament al comprador 
i es veuen obligades a comercialitzar a través de les grans operadores 
comercials o de la indústria agroexportadora que marca i controla els 
preus; en aquest context, alguns socis i sòcies han decidit prescindir de 
les entitats cooperatives. En general, els pagesos/es parlen d’una pèrdua 
del control de les persones associades sobre l’organització i la gestió 
de les cooperatives, també d’una minva de la confiança dels socis que 
pensen que l’actual model de cooperatives no dóna resposta a les noves 
necessitats de les explotacions pageses. Alguns han optat per la creació 
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de Societats Agràries de Transformació (SAT) que els permeten vendre 
i transformar la seva producció i presentar-se per a l’obtenció d’ajudes 
públiques.

Les i els productors ecològics també tenen dificultats per satisfer les seves 
necessitats en les estructures cooperatives existents. Les cooperatives 
no han introduït línies per atendre la producció ecològica, per tant, els 
pagesos que han optat per aquesta orientació productiva n’han quedat 
exclosos. En el sector ecològic el recurs cooperatiu el trobem més present 
en el sector de consum que en el de producció. 

En general, el discurs de la pagesia sobre l’associacionisme i la creació 
d’estratègies cooperatives que els permeti unificar esforços i reduir des-
peses, sovint es negatiu i tendeix a menystenir el valor de la cooperació. 
No obstant això, aquesta resistència, hem notat que és fàcil que ens aca-
bin explicant, sense donar-li massa importància, històries de cooperació 
exitosa (en l’ús de maquinària, en el treball, compartint informació...), 
la qual cosa ens demostra que tradicionalment ha funcionat i que la 
pagesia, malgrat la imatge d’individualisme que presenta, a la pràctica 
demostra una voluntat cooperativa encara rellevant.

Bona part de les persones entrevistades estaven afiliades a algun sindicat 
agrari, però no n’eren militants ni hi participaven, La seva afiliació és 
merament instrumental i utilitzen el sindicat com a prestador de serveis. 
Les i els pagesos consideren que els sindicats han perdut capacitat ope-
rativa i reivindicativa perquè han quedat atrapats pels vincles que han 
establert amb l’administració i amb els partits polítics. 

L’opinió sobre l’administració pública sempre tendeix a ser crítica. Els pa-
gesos/es demanen a l’administració que marqui el rumb a seguir, que tin-
gui polítiques clares, que les decisions es prenguin amb ple coneixement 
de la situació i amb una projecció de llarga durada. Aquestes demandes 
contenen els eixos principals de la mirada crítica del sector pagès envers 
l’administració: manca de coneixement profund del sector; decisions 
erràtiques que només prenen en consideració la solució immediata d’un 
problema; manca de planificació de cap on es vol portar el sector agrari 
i del paper que ha de tenir en el model de societat de present i de futur. 
Cada pagès/a té clara una llista de demandes a l’administració i tenen 
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arguments per explicar la manera com les institucions públiques podrien 
gestionar millor el sector agrari. De les seves declaracions es desprèn que, 
malgrat ser molt crítics amb les polítiques públiques, estan convençuts 
que és l’administració la que ha de trobar les solucions.
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