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INTRODUCCIÓ

Assabentats al Sindicat d'Oficis Varis de la CNT de Figueres i
Comarca de la publicació d'alguns estudis relatius a l'obra
revolucionària constmctiva portada a terme per la CNT a
l'Empordà durant la Revolució Social de 1936-1939, ens hem
posat en contacte amb l'autor amb la finalitat de poder donar a
conèixer als nostres afiliats i simpatitzants el seu contingut, ja
que moltes vegades aquest tipus de publicacions, lluny d'arribar
al conjunt de la societat, no sobrepassen el cercle dels
historiadors o tenen una difusió molt restringida.
Tot i que l'obra revolucionària de la CNT no va limitar-se al
camp, sinó que abastà la majoria de la indústria i bona part dels
serveis, creiem que els treballs que reproduïm poden aproparnos a aquella obra revolucionària que, pel seu abast, dificilment
pogué ser portada a terme pels "homes més mancats de sentit
de responsabilitat i més desvinculats de la virtud del treball"
com afirmava Purcallas. Lluny d'aquesta idea preconcebuda, els
militants de la CNT venien lluitant i patint la presó, quan no la
llei de fugues o l'assassinat, per les seves idees des del mateix
com a
moment que la Confederació es va constitUir
organització obrera de masses, amb un clar objectiu
emancipador.
·
Com tots sabem, el juliol de 193 6 a Catalunya va haver una
revolució de caràcter social que esmicolà tots els organismes
de l'Estat. L'Estat, com a estmctura de poder i de control·
social, va desaparèixer i el poder va passar als comitès
antifeixistes i a les milícies populars. Una bona part del mitjans
de producció, la terra inclosa, van ser confiscats als propietaris
legals i gestionats pels propis treballadors, els propietaris
legítims. Pel que fa a la terra, de vegades fou repartida entre les
families que tenien poca o no en tenien res, i de vegades fou
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col-lectivitzada, és a dir: portada per un grup de persones que
la conreaven en comú, autogestionant-se, sense intervenció de
cap poder aliè als propis col-lectivistes. Les col-lectivitats a
l'Empordà no varen ser un fet aïllat, ja que també n'hagué a la
resta de la Península on no triomfaren els colpistes, aprofitant
la convulsió social que visqueren.
Què pretenem, doncs, amb l'edició d'aquest treball? La resposta
és clara: reivindicar el paper històric d'aquells homes i dones
humils i treballadors que, descontents amb el present que
vlVlen, decidiren canviar-ho. Volem reivindicar aquell
moviment social que, com afirma l'autor, "entenia la
col-lectivització com l'única acció efectiva cap a una societat
igualitària i justa". Igualtat, justícia, llibertat, avui són paraules
buidades de contingut en el discurs ideològic dels polítics
professionals. Els coHectivistes de l'Empordà sí coneixien el
seu significat, sí sabien que la igualtat passava per esborrar les
diferències provocades pel sistema políticosocial, però lliures,
no sotmesos a un líder ni a un partit, ni envoltats per un teló
d'acer.
Esperem que amb l'edició i difusió d'aquest treball puguem
contribuir a la recuperació de la nostra malmesa memòria
històrica, tot fent una crida al deure històric que encara tenim
pendent. Així, doncs, companys i companyes, els temps potser
han canviat, però moltes de les causes objectives que van
propiciar la revolució el 1936 les tenim, també avui, a l'ordre
del dia. La CNT continua lluitant per la Revolució Social.
CNT-AlT, Figueres, 30 de juny de 2000

4

Pagesos i revolució el 1936: tipologies
d'organització col·lectiva a l'Empordà
Marciana C8rdaba

A l'inici dels ;lnys vint, en un comtH dc pujztda del preu dels cereals i d'expansió dels conreus, Prudenci Bertrana, des dc Sant Pere Pesc;-tdor, intentava presentar
als lectors dd diari rcpublic;l dc la capital gironina una irnatge del cor de la pLun
empord<1nesa:

((Aquí la qüestió és ;~grària. Aquí no hi ha jornalers, perquè tots jornalegen i
són una mica propietaris i una mica (Qrrendadors». Aquí, cadascú es culriva
els seus camps, i si li sobr;1 temps i energia cultiva els dels altres pag:mr el que

sigui)). 1
Si a Prudenci BertTana li agradava fer petar la xerrada amb els pagesos, nou
quilòn1etres més;:¡[ sud Pere B:HÓ 53.\ó vivia immergit enrre ells. Ell mateix, a més de
jmge de pau del perir municipi d'Albons, era pagès i li amoïnaven els problemes dels
seus veïns. Coneixia b cobdícia dels grans propietaris i era capaç de veure le.s conseqüències: terra sense conrear, emigració per manca de terra, t(mirjersn que havien de
posar ro ra la llavor de la sementera, vells vivim d'almoina, fills de vídues i malalts
treballant en comptes d'anar a escola, etc. Era la cara amarga de l'individualisme.
Malgrat rot, Pere Baró, a més de veure les contradiccions del sistema, albirava
una solució, i 8. les acaballes de la dinadura de Prima de Ri ver;-¡ b va Fer pt'lblica sota
la denominació de Proyecto de La Aldea Agrlco!a Moderna. 2 El projecte, qualiflcal'
pel propi autor de razonable, pretenia agrupar tots els pagesos del poble sora la
direcció d'una junr:1 electa que també organitzaria els grups de treb::t!l a les terres

1. BERTRANA, Prudenci: "LJ qüestió social i el blat de moro" en El Autonomista, Girona, n.
6. 54 1, 1 octubre 1920, p. I.
2. BAI~l) SAL.ó, Pcdro: Proyecw de Lt Aldea Agrícola Moderna, Gerona, lmp. S;¡Jomón lvbrqués, 1930. Dec a la generositat de la famíli~l dc «Can BarÓ» {Albons), :1 més d'una còpia del qua-

dern, !:1 seva amabilirar.
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del municipi. Aquestes serien comunes, així com el bestiar i els hahiraclcs, l:1 qu:1l
cosa, a més de portar beneficis per a tothom, porraría ram bé b llibertat per a tm;,,
perque la llibertat para ser hermosa y sincera, ha de ser general, como efatiumnrnLc lo
seria en nuestm lltZ!dea moderna11, lmyendo del sistema arcairo imparrnte hoy díi! t'J/ los

pueb!os rura!es, cuya !ibertad es amplia y surnamente agradable pam zmos, y en rmnbio
es carta, estrecha y pesarosa para otros.
Ben entès que «lo que no podria subsistir jamds, como es natural, ser/a la igwddrul
económica> perquè factors com la composicio de la família, la manera de viure o la
pròpia administració privada de cadascú establirien diferències. Però.'-seguim
Baró-, si l'individualisme fo tal y suicida restés enrera, rars serien propietaris' i :dhora
resperuosos amb la vida particular de les persones, compartirien plegats sequeres i
abundors, i millorarien les condicions de vida de la hoy tan mfrida cime agricultora,
bien digna por cierto de mejor suert e y de todas las atenciones.
Veiem, doncs, que són les condicions de vida dels seus paisans allò que empeny
el jutge de pau d'Albons a cercar solucions. Vol incidir en les consciències perquè li
sap greu veure les terres dels propietaris sense conrear, las mds de lm ueas por_{rdtrl
de brazos i , al mateix temps, contemplar com els pagesos mancats de terra euitrm
una vergonzosa explotación de sus h~fosenviant-los a aprendre un ofici a la ciutat.

La revolució
Només amb l'arribada de la revolució, que esclatà el 19 de juliol de 1936 a Barcelona i.s' expandí de seguida per tot Catalunya, principalment per l'acció dels mili-

tants de la Confederació Nacional del Treball (CNT), es pogué acabar amb els privilegis socials i polítics dels grans propietaris. Els comitès revolucionaris, que es formaren a tots els municipis i a bastants agregats de població de l'Empordà, van
incautar les collites i els mitjans de producció -terra, bestiar, maquinària i einesdels fugitius, dels majors propietaris i de tots aquells que, pel fet de necessüar mà
d'obra assalariada, es considerava que conreaven en excés. Tot i això, a aquests
últims van deixar-los algunes vessanes 3 -entre 20 i 40- per a la seva subsistència.
El clima revolucionari d'aquests primers moments el reflecteix bé la premsa no

llibertària. A l'Empordà Federal, portaveu setmanal de la Federació Republicana
Socialista de l'Empordà, un dels prohoms d'aquesta federació no es va poder estar
d'afirmar que:
HCata!unya és avui gressol de la futura organització social del món [... J avui
estem realitzant experiments de socialització o comunització dels quals no en dubten, en sortirà l'escabilització d'un règim social, que fent desaparèixer els privilegis

3. A l'Empordà: 2.187 metres quadrats.
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dc classe, pnnar:'t Lt ¡l;tu i clllci\C.\I:tr :ds t'lli Il.~ hon\l'~ ljilL' ICIICII dret :1 l.1 Vllh o .~1g.1,
cb que trdullcn•·:··
També Pere Purcdl:1s, organir:t.;dor dc l:1 Unió dc lbb:Jss:Jires (UI\) :1 Ics con1:1r~
ques gironines dur:tnr b Segon:t Rept'thlica, i deleg:'H del Servei dc Cooperació
Agrícola de la Genera lirat a Girona des dc desembre de 1936, acabaria per reconèi~
xer els fets, que apareixen de forma clara darrere la befa:
((Tot des dels primers moments es volgué col·lecrivirzar. En els cafés i en els

I! ocs de reunió, la febre dominam consistia en parlar de la nova economia a
creil.r [ ... ] L;¡ consigna donada per aquelles Sindicals que disposen de grans
masses, va escamparse arreu, arreu. l la consigna severa arribava als racons
més allunyats; ram és així que, aquella retrunyia a les valls, al plane!! i a la
muntanya aira. f amb un ritme accelerat com si el rraspàs d'una o [a'?] altra
economia l'amp:urs la van màgica del Messies, tot es col·lecrivitzava o s'in~
C:l.ur;¡y;¡; els r:tmars, Ics gr;~njes, les riqueses Forest:t!s, els camps experimenr;~\s, erc., i mentre csb!J.hanaclJmenr això succeí a i es practicava aquesta po!ílica d'apoliricisnlc JJllTns i aix:1lcbr:H, prcscnci~vem uns i altres amb la més
:lcl;~p:uadora indcFcrència, corn s'Jpoderaven determinats elements de petires propietJts, com establien canvis de vivcndes, com es despullava a molts
de l'aviram, ramaderia i bestiar de treball[ ... ] Tota aquesta tasca es portava a
terme [... ] pels homes més mancats de semit de responsabilitat [... ] i més
desvinculats de la virrut de! rrebalk 5

e abast del procés a l'Empordà
Tot i que cal continuar b recerca, i alhora aprofundir en la l'escassa i dispersa
documentació relativa al rema que ens ha deixat el període, hem pogut comprovar
que el procés coJ.\ecrivitzador agrari tingué més incidència a la línia de costa que a
l'imerior. Des de Castell d'Aro a Llançà, tret de Palamós i Mont-ras, tota !a franja
cos ranera presenta col·lectivitats agràries, així com el marge dret del baix Ter i les
faldes de la serra de l'Albera. També n'hem trobat a l'interior de la plana empordanesa(; (vegeu mapa i relació adjunta).
La bona terra dels masos incaurats fou la base d'un bon nombre de col·lecrivirars, que agruparen principalmenr pagesos joves amb poca terra i d'aleres que no en
4. Alexandre DEUI.Or=EU :1 Empord~ Fcde¡·al, Figueres, n. 959, 29 agost 1936, p. I
5. Pur~CALLAS, Pere: «E! problema del camp i les coJ.Jectivirats» :l L'Autonomista, 4 juny 1937, p. 2.
6. A Colectiuidades agrarias en el Alt Empordà, 1936~ 1939, p. 42, el treball de recerca que, sora la
direcció de la Dra. Ros:t Congost i Colomer, vaig presentar al programa de Doctorat d'Història de
b Universitat de Girona d maig de 1998 i que és la base d'aquest article.
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tenien gens ni mica, bé per la seva condició de jornalers, dc fills de petits propietaris
o arrendataris, o fins i tot d'immigrants temporers, casos de Pals i Torroella de
Montgrí. De vegades també formaren part de les col·lectivitats persones que flns
aleshores s'havien guanyat la vida fent feines sense cap relació amb 1'acr iv í rar <1grària.
Factors com la tradició cenetista eh algunes poblacions: Sant Pere Pescador o
Calonge; el radicalisme de la joventut: Roses o l'Escala; la presència d'algun líder
carismàtic: Garrigàs/ Orriols (Bàscara) o Errnedàs (Palafrugell); o !'excessiv<1 dependència del jornal: Darnius o Pau, foren també alguns dels deterrninanrs que
propiciaren el procés col-lectivitzador, endegat amb la pretensió d'esbrossar el camí
cap a la igualtat i la solidari cat de b. societat sense classes.
Tot i que força allunyats de la supresió dds diners i de la implantació de la tarja
familiar de proveúnent que, com a pont cap al comunisme llibertari, estaven cxperinJentant a l'Aragó, 8 alguns exemples que comentarem més endavant ens serviran
per apropar-nos a les realitzacions que tingueren lloc a l'Empordà.
Formes d'organització col·lectiva
El control de la vida social i econòmica pels comitès locals, tot i els intents de
coordinació pel que fa a les comarques, permet parlar de localisme revolucionari.
Cada municipi, i fins i tot cada agregat de població, arrossegava els seus propis problemes en funció de l'estructura de la propietat, la possessió de fet de b terra, el
grau de caciquisme, el percentatge de jornalers, etc. Els comitès locals van respondre més a aquestes condicions concretes que no a un pla predeterminat per instàncies o.organismes supralocals.
Per això, igual que a altres regions i comarques, el col.lectivisme agrari adoptà a
l'Empordà mlrltiples formes i facetes. Malgrat tot, penso que podríem englobar
bona part del moviment col·lectivista agrari en tres formes bàsiques: col·lectivitacs,
seccions de treball col-lectiu i municipalitzacions.
El factor diferencial de la col!ectivítatrespecte a la secció de treball col·lectiu o a
la municipalització era l'autonomia, entesa aquesta com la no ingerència de cap
poder aliè a la col-lectivitat en la presa de les decisions que l'afectaven. Els homes i
les dones que la componien s'aurogestionaven els recursos, incloses les subvencions
o qualsevol altre tipus d'ajut que pogués arribar:- los.
7. Vegeu CA.ROAtlA, Marciana: «Col-lectivismc agrari a Garrigàs, 1936-1938» a Annals de !'!mtitutd'Estudis Empordanesos, vol. 30, Figueres: Inst. d'Estudis Empordanesos, 1997, p. 273-294.
8. Un testimoni dels propis protagonistes a CNI: Realizaciones revolucionarias y estmctums
co!ectivútas de la Comarcal de Monzón (Huesca), Barcelona: Eds. Cultura y Acción, 1977, p. 33-142;
el cas dc Mas de las Ma tas (Terol) a F RASER, Ronald: Recuérda!o tlÍ y recuérda!o a otros li, Barcelona, GrijaJbo, 1979, p. 68-78; d'altres casos al País Valencià a BoscH, Aurora: Ugetistas y !ibertttrios,
V~ència: I ns. Alfonso

el Magrianimo, 1933, p. 32-33,

L:1 Jecàó dc trl'lhrfl ro.//ntiu, cnqu:tdrada o 110 :1! .sindicn agrícob, conrrànarnent, depenia d'un òrg:m superior, gener:1lmenr el consell municipal, que· pagava
~1mb jornals e\ treball realitzar per a la comunitat zds carnps. 9 En el cas concret dels
consell municipals, rot i no tenir per objectiu principal l'acumulació de capira\ mitjançant l'extracció de plusvàlua, sinó més aviar la realització d'una funció social,
diguem que :1Ctuava a la manera del model de producció capitalista, raó per la qual
no por ser considerat col-lecrivista, perquè el co\.Jectivisme és un sisrerna d'organir"l.ació social del treball que, a diferència dd capitalisme, no admet la propietat privacb dels rnitj~lns dc producció i, a diferència del comunisme estatista, sí que accepta la possessió individual o col.lccciva del fruir del propi treball.
Per acabar, coneixem dos projectes de municipalització a l'Empordà: els de Sane
Pere Pescador i Orrio!s (Bàscara). Malgrat que no van reeixir, sabem que aquesra
forma d'organització, tot i que a b pràctica actuaria com si es tractés d'una secció
de treball col·lectiu, se'n diferenciava en què treballaven, no per a la comunitat,
sinó a la se1Ja comunitat, la gual els subvenia de rotes les necessitats i a la qual, com a
membres acci us, aponaven el seu treball.
Per a la Generalitat, no obstant, allò que definia una col-lecrivitat agriria era el
treball de la cerra en com t'! per un nombre determinat de famílies en una extensió
de terra concreta, sense donar importància al fer que treballessin per a ells mateixos,
per al municipi o per a I'Esrar. 10
El problema d'aquesta definició oficial de col-lecrivitat radica en què es basa en
la unitJt familiar quan aquesta, almenys en la seva vessant d'unitat de producció,
estava so[lnesa a un procés de desesrructuració per la disgregació progressiva dels
seus membres més útils per al treball com a conseqüència de les contínues mobilitzacions de lleves. També deixava de banda facrors com ara l'educació en la solidaritar, el recolzament mutu o el sentiment de pertànyer a una comunitat ampla, elements de cohesió social prou importants.
Una vegada més, els ideòlegs oficials restaven ancorats, sense tenir en compre el
salr qualitatiu que s'es uva donant des de la Família a unitats suprafamiliars i des de
l'economia capitalisra al socialisme auwgesrionari.

9. Aquest intent de classificació, que diferenciJ grups de treball en funció de la sevn autonomia,
tan sols prerén reflectir allò que evidencia la documentació: el grau d'implicació dels col-lecrivistes
en b seva obra. El fet que, de vegades, nmbdós conccpre~ es fessin servir com a sinònim~ por comporcar ::dgún problema, però penso que la idea és clara. La defmició d'alguna col·lectivirar com a secció de ucball col-lectiu segurament respon al decret de sindicació forçosa dels camperols (DOGC,
30 agost 1936, p. 1264), que establia la creació d'aquesta secció per a l'explotació de les finques
incaur;-¡dcs, en l'i ment dc tenir-les controlades sota 13. fhub dels sindicats agrícoles oflcials.
1O. Genera.\ i rar de Catalunya: Allò que rot pagès ha de saber sobre l'explotació familiar i sobre !'explotrlció cof.!ectiva de la terra, Barcelona, Direcció General d'Agricultura, 1937, p. 8.
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La col·lectivitat agrícola de Pau
El municipi de Pau, localitzat a quinze quilòmetres al nordest de Figueres,
comptava amb un padró de 485 habitants ell93G. Segons el repartiment de la contribució d'aquest mateix any, nou propietaris, d'un total de 266, detenien el
44,41 o/o del total de la propietat rústica del municipi. Alhow, els que no arribaven
a les 50 pessetes de contribució -límit que donava dret a rebre terra segons la Ley de
Bases de la Reforma Agraria- 11 eren 206, i detenien sobmenr el 23,81 o/o de la propietat.12

Circumstàncies rellevants per entendre la predisposició psicològica dels p:1gesos
de Pau, tot i que els abusos ja venien d'abans, poden ser les conseqüències de l'ordre
del general Bater que, després del fracàs de la revolució d'octubre, obligava els pagesos a tornar les pans retingudes conforme a la «llei petita)). A Pau, on de vegades l'a~
rrendament es pagava en càrregues de raïm, hi va haver anys que alguns arrendararis hagueren de comprar els raïms per poder pagar els propietaris. Espccialn1ent
dramàtic va ser l'any 1935, que porrà la misèria a la població perquè els propietaris
no perdonaren res, ni el pagament de la contribució, que anava a càrrec del parcer. u
El febrer de 1936, curant-se en sal ur, algún element d'Acció Catalana Republicana (ACR) figurava a les llistes del Front d'Esquerres con la anuencia de la derecha. 14
Amb la revolució, una assemblea de caps de casa constituí la col·lectivitat el 27
de setembre de 1936, «d'acord amb les disposicions legals vigents a Catalunya)), 15 i
nomenà president Miquel Grau Solà, alcalde de la població des del 21 de juliol de
1936. 16 Aixoplugada sota les sigles de la CNT, la col·lectivitar, denominada:
Col·lectivització Agrícola CNT de Pau, explotava tots els masos importanrs del
municipi: «mas Panardelh,, «Can Ferram,, «Can Bech),, «can PalloJa,, i Hçan Frai i els
masos de Vilaguo' [Vilaüt], entre d'altres, a més de les terres aportades pels propis

11. L:l qual cosa no vol dir que aquesta fos l'única condició.
12. Arxiu Municipal de Pau (AMP), Repartiments 1878~1961. Un estudi de Ferran Cabvia
sobre el municipi Je Pau intenta relativitzar les dades d'aquest repartiment, enfrontant~! es :1 b possessió de la terra de fet, amb la finalitat, d'csbrin:1r l'origen real dels recursos econòmics dc b 111;1jor
part possible de les famílies del poble. Fins que arribi aquest estudi, el repartiment és una font més,
però no um. font clau.
13. Entrevista de Ferran Cal avia i de l'autor amb Salvador Com as, Pau, 15 desembre 1997. Per
altra part, respecte a la revolució d'octubre, Ferran Calavia ha recoJiit fins a deu detencions a Pau i
comprovar que set dels detinguts formaren part del comitè antifeixista el juliol de 1936.
14. Arxiu Diocesà de Girona, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y arciprestaz~
gos de la diócesis de Gerona con moti¡;o del movimiento nacional de 18 julio 1.936, t<Parroquia de Pau».
15. Archivo Histórico Nacional- Sección Guerra Civil (AHN-SGC), Fons <Óección PolícicoSocial, Barcelona (FSPSB), lligall624.
16. AMP, Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 1933-1936.
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col-ltctÍVÍSteS. Irr~ Jll bé Í JlCJlllal"tll bestiar, prÍ IICÍ p;-¡Jmt:JH ovelles, Í flns Í C0 t J llÍ Illa ls
dccorr:1\. 1H
Al principi, la gran majori3 del poble formi part de la col-lectivirat, i fins i tot el
consell municipal li traspassà l'empresa d'aigi.ies del municipi, però la situació no es
perllong3. gaire per(luè aviat fou abJndonada per aquells que, segons fonts lliberr:\ries, IJÍendo la posibilidad de nu:drm~ empezaron tl imitar a los fmidos. 1 '> De tores
maneres, el rn:uç de 1937 estava integrada per 127 col-lectivisres, 20 i després dels
(Jets de maign encara en conservava I 04. 21
Com a la resta de poblacions de Catalunya, els ((fets de maign també foren decisius a Pau. La represa de les armes per part d'alguns 1\iberraris donà lloc a vàries
mons violentes, 1\diança d'Esguerra Republic::~.na de Catalunya (ERC) amb e! Parcir SocialistJ. Uniflcu de C:nalunya (PSUC), la sortida de la CNT de l'Ajuntament
i les corresponents derencions. 22
Tor i que l:t d;H;I iclòni:1 per veure el grau de consolidació definitiu de la col-lecrivir;H hauri:t de ser po.srerior ah collita de 1937, dos censos amb data del 20 de
juliol de 1937: el Cens Sindic:tl Agrícob i el Cens Electoral del SindicarAgrícola, 2J
ens permeten una aproximació fefaem a aquest límit (vegeu quadre n. 1). Aleres
dades a considerar, que es desprenen d'ambdós censos, figuren al quadre n. 2. Tot.
plegar reflecteix el relariu èxit de la col·lecrivitat, si més no pel nombre de socis,
però també la persistència de privilegiats i d'una estructura injusta entre els individualistes. La joventut dels col-lectivistes, a la qual ja hem fer referència en parlar de
les oracterístiques generals de! procés, ram bé és prou clara.
Si, a l'estiu de 1936, els problemes a Pau no havien passar d'algunes disputes
t:ntre col-lecrivisres i arrendataris sobre qui havi:1 de recollir l'alfals o els cereals d'algunes propietats incautades, 24 a l'estiu de 1937, la confrontació entre el poder
municipal, en mans d'ERC i de la Unió General de Treballadors (UGT) -aquesta
com a delegada del PSUC-, i la col·lectivirat és clara, tot i que s'havien posat d'acord per constituir el sindicat agrí cob oficia1,2 5 potser per la mediació de Pere Pur17. Enrrcvisra dc Ferran C:~lavia i dc J':~utor amb .Snlvador Comns i nmh Per(" Res:¡, P:l\1, 12
dcscmbn: 1997.
18. Testimoni recollit per Ferran Cabvia.
19. «¿Qué pasaen Pau?» a Geruna CN7~ n. 168, 18 desembre 1937, p. 4.
20. Arxiu} listòric Comarcal de Figueres (AHCF), Censos :~grícoles, 1937, Pau, s/sig. rop.
21. SANS, ju;~n: «Como sc Jcsarrolb la colecrividad dc Pau>~ a Vibrru:imm, Figueres, n.' 1, 11
juny 1937, p. 3.
22. Empordà Federal, n. 1.009, I ocrubrc 1937, p. 2; Gcrona CNT, n. 168, 18 desembre 193 7, p.4.
23. AH CF. Cewosr1gríco!ts. 1937, Pau, s/sig. top

24. Arxiu HistÒIÍC de Girona (AHG), Fons dc h Comissui:t Dclcg:\d:i dc h Ccncralitar
(H]JC), llig;-¡Jj .,p;¡u,, sig. rop. 3.778.
2'5. Vibmciones, n. JO, 27 agost 1937, p. 2.

li

cal !as, el delegat d'Agricultura de !a Generalitat a Cirona, acosrurn:H ;1 aquest L.ipus
d'imervencions. A conseqütncia de la ribanwr entre: d sindicat ;tgrÍL·ob i];¡ col-lu.:tivitat, aquesta última acabaria per deixar de banda el sindicat agrícola oficial 1 es
relacionaria directament amb Pere Purcallas.
QUADREN. l. Estructura agrària de Pau, 1937.

Vessanes
Col·lecrivisrcs
Toral
Individual is res

Conreüdors

%

Total vessams

%

¡;ess.lpr:rsUJ/rl

127
I8
15
14

100
26,86
22,38
20,89

lO

14,92

7,46
5,97
I ,49
100

100
5,94
14,83
22,80
21,94
14,59
14,22
5,64
100

I ó,R 5
5.4
IG, I
2G,G
35,8

5
4

2.141
97
242
372
358
238
232

<I O
I 0-20
20-30
30-40
40-50
50-GO
> GO

Total

67

Torals

194

92

1.631
3.772

47,(:í

58
92

24.3
I 9.4

Font: Elaboració pròpia 3. parrir dc AH er:, Censos agrícoles, 1937, Pati, s/sig. top.
QUADREN. 2.

Edat i estat civil dels pagesos de Pau, I 937
casats

Individualistes
Col-lecrivisres
Toral

56
53
109

solters

vidus

1

!O

57
58

12

2

divorciats

no consta

rnit.Jana d'edat

53,5

14
14

32,5
47,8

Fom: AHCF, Censos agrícoles, 1937, Pau, slsig. top.

La col-lectivitat, tot i gue tenia en estudi el salari familiar, remunerava els socis
amb G pessetes diàries ~en concepte d'anticipació- i els proveïa de pa gratuibmenr;
comprava per a les feines amb mules, cavalls i alguna maquinària: ((mríquines de
segan1, {(segadores tri!!adoreSJ> i <<del/adores»; també tenia celler i trull d'oli ~incaut::us
pel comitè a l'agost de 1936-, algunes vaques lleteres i explorava les aigües del

municipi. 2G

26. SANs,Juan: «Como se desarrolla la colectividad de Pau" a Vibraciones, n. I, 11 juny 1937, p. 3.
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!:t

rcvolt!t

col-lcctivitï.:\C!Ò

ic'1, l.1 dc I':IJTctHbt:li"Í tic «t:111 P:dl(l-

lal>,·'·7 els problemes rn(_-'s greus atïïbarL'Il :unb moriu (k la decbució dc b colli el :1!

sindiGJt agrícola ofici;-¡ I. Com que e_r;-¡ obli~;:nori fer-ho, i ¡)er no rr·.KLH :1mh el si nd i~
car, b l~o[-lccrivHar v:1 opt:tr per rú l:t scv:t dccLn:tció :1 l:t h.:dl'raci(\ dc Sindicns
Agrícoles de C:1t:1luny:~ (FESAC), que agrupava legalment tors els sindicars agrícoles. Però al consistori de Pau no en tingueren prou i, després d'un ban amenaçador,
aprovaren la incautació de rots els grans de la col-lecrivirar, els de sementera in cio~
sos, l' 1 d'o cru b re de 19 37. Les qua rni rats i ncaurades són les que figuren al quadre n.
3, menys 30.000 quilogrrtms de blat que la col-lecrivirat ja havia venut a la FESA C.
També li incauraren 2.631 quilos de carbó vcgec:1.l. Tor això \(oficiant rt!Jefe de la Policia de Cos ras de b Zon<1 de Rosas per que auxiliï als que realitzin ral incauración i
ck ixan t clar que les despeses dels agen rs anirien a d rrec de la col-lecrivi car. 28
Qu:\DRE N.

3. C'ollita de J937 Am (en quilognms i aproxim:1da).

b!ctt

ordi

àuada

flwes

lndividtdisccs

3().344

CÍ. (Í()2

35.686

3.900

Col-lccrivisrcs

57427

4.682'

I 0.679

I. 76 I

To cal

93.771

46365

5.751

Font:

11.344

J\MP, Llibrtd/lae;;dr.'//(juntament, 1937-1939,3 octubre 1937.

Pere Teixidor, d'ERC, a més de ser el màxim posseïdor de terra el 1937 -92 vessanes- (vegeu quadre n. 1), era. qui presidi:1 l'Ajuntament en el moment de b
inca.ut:lció. Alc:1lde des del 7 de juny de 1937 amb els vots del seu partit i de la
UGT, dues setmanes després de la seva elecció havia rebut una comunicació del
comissari delegar de la Generalitat a Girona demanant-li que donés posses_sió d'una
regiduria al representam de la UR. 2'J Deti11gut el juny de 1938, tornaria a' ser elegit
alcalde el 13 de juliol del mareix any, i la CNT i la UR es negaren a formar part del
seu consistori:' 1¡ Acabaria, però, clesrituú pd s seus propis regidors el I G de desembre de 1938, acusat de vendre el gra incautar a la col-lecrivitat pel seu compte i a
benefici propi. Pere Ihrrolomé, presidenc de la col-lectivirat en aquestes dares, esti~
27, AI-IG, FCOG, lligall «Pau,, sig. top. 4. !69. A la marcixa dentínci:l, l'arrcnd<Jrari explica que
li assign<~ren 11 pessetes diàries de _jornal.
28. AMI~ Llibre d'Actes de /';ljuntament, 1937-1939, 28 scrcmbrc i 3 octubre 1937.
29. AI-IG, FCOG, lligall «Pau", sig. rap. 3.778.
30. AMI~ Llibre d'Actes de I'Ajunrament, 1937-1939, 1-13 juliol 1938.
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gué present en la rendició dc comptes, amb un resultat de 25.568,06 pessetes a
favor de la col.Jectivitat. També faltaren 3.125,40 pessetes per altres concept<..:s. 'l~i
xidor es negà a pagar unes i d'altres. 31
Després de la victòria de Franco, dos fabricams de farina avalaren Teixidor
davant el nou règim i, amb l'al· legació que va actuar d'acord amb la gent de dretes i
per evitar-los mals pitjors, no patiria cap repressàlia. 32
Malgrat el localisme revolucionari ja mencionat, alguns trets anticol·lccrivistes
presenrs a Pau foren força comuns a l'Empordà: l'aliança ERC-PSUC després dels
«fets de maig», l'apropament dels propietaris a la UGT i la caiguda de la producció
bladera dels individualistes (vegeu quadre n. 3). Tots tres fonamentals perquè afectaven els pilars bàsics del nou ordre revolucionari pel que fa al poder polític, el control social i el proveïment de pa.

La secció de treball col·lectiu d'Agttllana
Agullana, enclavada en la muntanya pirinenca, tenia una economia més diversificada que Pau, perquè als tres conreus mediterranis tradicionals s'hi afegia e! del
suro. Amb 1.442 habitants el 1936, els conreus i les fàbriques surotaperes -una de
gran importància- donaven feina a quatre-cents cinquanta obrers.
El sindicat agrari estava adherit a l'Acció Social Agrària Obrera (ASAO) l'any
1936, 33 la qual cosa indica un període d'influència de la Unió Socialista dc Catalunya (USC) a finals de 1933, però res més. Amb un mínim de 96 afiliats el 25 de
serembte de 1935, arribava als 170 l'estiu de 1936;14 i podria ser perfectament
independent enmig de les contínues picabaral!es per controlar el sindicalisme agrari en aquesta dècada.
El fet que el sindicat agrari col-laborés en l'elaboració del Censo de Cmnpesinos15
-llista oficial dels possibles beneficiaris de la Reforma Agrària republicana- ens per-

31. AMP, Llibre d'Actes de l'AJuntament, I937-1939, novembre 1938- gener 1939.
32. Aquesta informació, que li agraeixo, és fruit de la recerca de Ferran Calavia
33, Arxiu Municipal d'Agullana (AlvfA), Llibre d'Actes de l'Ajuntament, I 936~ I 937, 22 octubre
1936, sig. top. 44v.
34. CONESA, José: ~<Agullana» a Solidaridad Obrera, n. 1.381, 17 setembre 1936, p. 6. Cones.1
era un dels rres membres del «Equipo n° 5,,, grup encarregat de la propaganda llibertària a l'Em~
pordà a la tardor de 1936
35. Les dades estadístiques que recullen els diferents censos de camperols que s'han conservat
als arxius municipals -a Madrid ha estat impossible trobar-los i ni tan sols tenim constància de la
seva conservació- són força aleatòries pel que fa als jornalers, ja que moltes vegades el resum final no
recull amb precissió característiques fonamentals com la condició de cap de casa, el sexe o l'edat,
totes elles daus per entendre la condició dels «Sense terra".

14

11ier sJbcr l:t condició social dels ~)6 Jfll1ars mcnc1onats cn Jq11cliJ d:na (vegeu quadre ILIJ) i supos.u- b LOildH..:iLl dc cLtssr.: del ::illldicll.
QU.'\OH.E N. 1Í.

"Cemo de Crllnpesinos" d'Ag11llmw, 1935.

Jornalers"'
Perits propícrarís*•
Pcrirs propietaris~ ..
Arn:ndac:1ris
Parcers
Sclt\~

No111/Jre

Capsc.-wt

123
50

51
50
26

2(Í

10
26

!O

26

Jèmt (ha)
,\ecii
Regadiu

52
26
165

8

5
20

Socis de!
Si nd. Agrü

Ob:;ervaàons

56

2 pasror (c. c.)

}

li

} 29

1 ramader

3 ramader

propinar

Pa~avcn m~nys d~ 50 pcs~cr~s dc contribució nnual i rr~b~l!aven

!a seva tcrr~
••• Pag;tven menys dc 25 ¡1cs.~ctcs dc contribució anual i eren arrendadors de I;¡ s~va terra

Fonr: AMA, Cewos agrkoles, sig. wp. 792.

Tot i que entre els set membres del comitè hi hagué dos anarquistes, quan a mirjans de setembre arribà l'e(]Uip de propaganda confederal, amb un camió de la
col·lectivitz:J.da General lvfotors, es rrobaren que el sindicat de la CNT; no estava
cons ci tuït perquè només ((vi ven vario s militanteSJ). No obstant això, quan un mes
més ra rd es formà el consell municipal, la CNT hi era present, junt amb l'ASAO, el
Cenrre RepLtblicà i un sindicalista de (d'Arc de la Construcció)). 36
Una de les mesures dd primer consell municipal fou proposar que, mitjançant
una Jsscmblea d'ASAO, ae\s terrenys que es troban aixenn:1ts en aquest terme
municipal siguin donats a treballadors que vulguin culrivar-los>>, 37 La proposta no
ringué gaire èxit perquè, al desembre, el consell amenaçà amb la incaucació de wces
les terres que conrinuessin baldere::..
El que succeïa era que els pagesos s'estimaven més aprofitar-se dels jornals que
pagava el consell, per treballar els boscos incaurars pel comitè, que conrear la terra.
Per això, el 31 de desembre de 1936 el consell aprovà restriccions per als pagesos
dels masos més importants, tot i que va deixar-los un tros de bosc per a les seves
necessitats de llenya i carbó.-18
Quan es formà legalment l'Ajuntament el febrer de 1937, ERC es va negar a
compartir consistori amb els homes del PSUC perquè aquest partit no estava constituú a Agullana, cosa que donà l'alcaldia a josep Suñer, exmembre del comitè 1

36. AMA, Llibre d'Actes de t:4juntament, 1938-1939, fu!! solt, sig. top. 47v.
37. AMA, Ltibrt d'Actes de L'Ajllntament, 1936-1937, 22 occubre 1936, sig. top. 44v.
38. AMA, Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 1936-1937,31 desembre 1936, sig. top. 44v
15
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president de la CNT ah població, amb els vots del l'SUC i del l'anit Obrer d'UnrFicació Marxista (POUM).·'') Tot i que ERC tornaria aviat :1 l'Ajunramcnr, l';lnimadversió personal entre. republicans i comunistes duraria fins al flna!, i Suiler es
mantindria al capdavant del consell, fins i tot després de maig de 1937, en tma
aliança poc frequent, no ja a l'Empordà, sinó a la resta de Caraluny:t.
Malgrat que la CNT tenia en estudi el salari familiar des dc 1936, 2quest no
arribaria mai, però allò que sí imposà la Confederació fou el criteri que les terres no
conreades es treballessin per al municipi. Així, !a secció de trchal! col-lecriu, tutelada pel canse!! municipal, aplegà el conreu de !a terra, el treball al bosc i la fàbrica
surotapera. Amb la denominació: Secció Social Agrària d'Agullana, els seus esta turs
sortiren cap a Gi ro na el 22 de febrer de 193 7.~ 0
Amb les noves relacions de producció, ASAO havia passat a ser controlada per
la UGT, que conservava uns 130 dels seus afiliats, uns 100 al Sindicat de Trebalbdors de la Terra i la resta al d'Oficis Varis. Els altres se n'anaren a la CNT, que
comptava amb uns 40 afiliats a la primavera de 1937.'11 Alhor8., des del sinclicll
agrícola oficial, els petits propietaris encapçalats per Josep Caritg i recolç~Hs per
ERC, protestaven per haver estat desposseïts de terres i boscos, i pel control muni~
ci pal de la producció i dels preus.
Així, mentre que ERC es manifestava partidària d'entregar !a collita d'oli a Pro~
veïments, el consell municipal s'hi negava perquè considerava que aquest organisme

era un cau d'especuladors al servei dels comerciants, 42 i l'oli acabà a la cooperativa de
consum que el consell tenia enllestida a la població des de 1936. També foren motiu
de problemes els preus de la carn, ja que mentre el sindicat agrícola intentava apujar-los, seivinr~se d'un regidor d'ERC, per no estar equiparats a les disposicions oficials de la FESAC, el consell, amb l'argument que els pretts de la FESAC eren prohibitius per a la classe treballadora, es negava en rodó a modificar-los.'i.'l
Aquestes posicions enfrontades es manifestaren també respecte a la f:tbrica de
suro, on tots els intents d'ERC per intervenir en la mateixa foren denegats de
manera sistemàtica, amb la al·legació de què, mal gra( estar sOla com rol mullicipal,
la seva marxa i el seu desenvolupament era competència exclusiva del propis obrers,
i els d'ERC no n'eren 44
Els boscos, com gairebé penat arreu, eren considerats béns comunals pels vd'ns.
Davant d'alguna denúncia per mal ús, Purcallas va demanar el25 de juny de 1937

39. AMA, Lfibred'Actesdei'Ajuntament, 1937,4 febrer 1937, sig. wp, 45v.
40. AHG, FCDG, lligaJJ «Agullana>>, sig. top. 4.181.
41, AHN-SGC, FSPSB, IHgalll ,326.
42. AMA, Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 1937~1938, 9 desembre 1937, sig. wp. 4Gv.
43. AMA, Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 1937~1938, 27 gener 1938, sig. wp. 46v.
44. AMA, Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 1937, 12 agost 1937, sïg. wp. 4 Sv.
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Els problemes amb els petits propietaris no imegrats en la secció de treball
col-lectiu comi nuaren, i d secretari dd PSUC a Agullana no s'estava de qualificarlos d' ((especuladors i acaparadors)), i de rit!lar-lo.'l de contrarevolucionaris per no
pagar al municipi l'am::ndarnenr de les terres que conrcrtven, ((que són patrimoni
de] pob]CH.' 17 Quall fin:llll1C1H, el genc:r dc J9.')8, è.S VJ COnSÜtuir ;1] pubJL" ]¡¡
encara ren ien ¡)roblemes.
Els que no en tingueren gaires fmen els imegrants de la Secció Social Agrària,
amb un jornal diari de 12 pessetes el setembre de 1937, un dels més elevats que
coneixem a l'Empordà. Deu mesos més tard, en plena crisi de subsistències i amb
homes armats guardant Finques i horts, era ja de 3 pessetes l'hora per als homes i de
15 pessetes diàries per a les dones «quant aquesres es dediquin a feines extraordinàries, com per exemple ajusc;:~r suron.I¡'J
Ignorem Ics raons per les quals l'alcalde cenetista i J. Pagès -un home del
POU/VI al comirt~ qu<: h;wia ingres.q¡ a la UCT-, Foren dningurs e! setembre cic:
193R. Malgrar que l'informe parla dc greus irregularitats, aquestes es \!miraven a la
carència dc llibres oficials, b 111ancanç.a d'un pressupost i l'absència d'algunes formalitats legals. Res greu pds temps tll!C corrien, sobretot perquè el comissari municipal que va fer-se càrrec del poble, el 8 d'octubre de 1938, va trobar un superàvit
dc 192.538,79 pessetes.
Era el resultat econòmic d'una gesrió que li permetia fer front a les 11.088,95
pessetes que importava l'ültima setman:1da gestionada pel consell municipal i que
afecrav:1 a treballadors, reFugiats, paletes, fusters, carboners, un carreter, surorapers
-«triadors i CJ.rraden)-, ((cullidores de raimsH, l'encarregat ib cooperaúva. 50

urz·ig

El projecte de municipalització d'Empori
Sant Pere Pescador, un municipi localitzat a la vora del mar, al bell mig del golf
de Roses, tenia 1.122 habitants el 1936, i també un sindicar agrícola nascut bajo los
auspicios de la CNTel2 de juny de 1931.' 1
45. AMA, Cmrespondència, 1937, si¡:;. rop. 84.
46. AHG. FCDG, lligall "Agullana», sig. top. •í. 181.
47. Al\•! A, Corn:spondènr:i.1, 1937, sig. top. 8LÍ
48. AMA, UiiJre d'Actes dci'Ajuntrtment, 1937-1938, 20 gener 1938, sig. top. 46v.
4 9. AMA, Llibre d'Actt.'j' dd'Ajuntamt'nt, 1938- I 959, 14 juliol 1938, sig. top. 47v.
50. AMA. Proveïmems, sig. rop. 681.
51. AHG, FCDG, lligall «Sant Pere Pescador», sig. wp. 4.199.
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Amb l'esclat de la revolució, el 26 de juliol VJ. tenir lloc una assemblc:1 gcncr:1!
que acfordà la incautació de les terres dels Fugitius i dels que considcr,1n:n que conreaven en excés, i s'aixecaren les acres corresponents. Aquestes, a més de recollir les
incautacions, plasmen també la quantitat de superfície de conreu que deixaven als
incautats o als masovers que les porraven: entre 30 i 40 vessanes. De les vint-i-dues
actes aixecades, en dotze s'incautava a propietaris i en la resta a arrendararis. 52
Duranr els primers mesos de la revolució, el nombre d'afiliats a.l si nd ien arrih;\
als 253 que, abans del 26 de setembre de 1936, 5.1 enllestiren la seva col.]ecrivir:n
agrària amb una part de la terra. inc;wtada -l'altra part es cedí a. ls individu<llistes- i
algunes indústries de transformació agrària. 54 Tot i que !a col·lectivirzació no s'implantà per la força, sabem que es van realitzar les corresponents permutes per agnipar les terres col·lecrivitzades; sense gaire problemes pel que sembla, Ja que, amb
motiu de les discussions sobre b manera d'organitzar la co[.[ecrivirat de Ca.srelló
d'Empúries, la de Sant Pere Pescador és citada com a exemple de bona avinença. 5 5
El consell municipal, format el13 d'octubre de 1936 amb 5 representa.nts de b
CNT, 3 d'ERC, 2 de la UGT i I del POUM, acordà en la seva primera sessió
dotar-se d'una Cana Municipal i elaborar el corresponent projecte. Mes i mig més
tard, aquest projecte fou aprovat per unanimitat i enviat al Departament de Segurerat Interior (Governació), per acabar recalant en la Direcció d'AdministrJció
Local sota el títol de: Projecte de Cana municipal de l'Ajumamenr d'Empori. 5G
El projecte ref1ecteix l'ideari dels homes que intemaren posar-ho en pràctica: la
••utòpica'' comuna aldeana. El conegut lema: <<de cadascú segons les seves possibilitats, a<adascü segons les seves necessitats)), podria resumir-ne l'essència. Ningü no
seria obligat a pertànyer a la comunitat, però qui volgués formar-ne part hauria de
contribuir al seu sostenimenc
Els redactors estaven convençuts, com reflecteix l'exposició de principis, que la
guerra contra el feixisme era una guerra de classes, de ((sanejarnent sociaL,. Guerra i
revolució eren la mateixa cosa, perquè si al front es combatia, a la reraguarda es
construïa la nova societat, amb la comuna aldeana -natural, espontània, lliurecom a referem i eix vertebrador.
Les disposicions generals de! projecte deixen exposar amb cbretat que la comuna es basaria en la solidaritat i seria, a més d'oberta, global, amb la conseqüència

52. Arxiu Municipal de Sam Pere Pescador, Comitè Anrifeixisra, s/sig. top
53. Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries (AM CE), Llibre d'Actes del Sindicat Obrer Agríc/J! i
demés oficis, 1933-1936.

54. AHG,

I~CDG,

lligall <(Sant Pere Pescador», sig. top. 4.199.

55. AMCE, Llibre d'Actes del Si11dimt Obrer Agrícol i demés oficis, 1933-1936.
56. AHG, FCDG, llig;lll «Sant Pere Pescador,, sig. top. 4.199. El noll nom de la població, en el
context anticlerical de

la revolució, fou conseqliènci;¡ d'un referendum loc;J.
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Jncludihlc, pu la glohalir:tt n1:ltcix:1, dc l'igu:tlic:1rismc cconòmrc. L'cxccp'ciú dc rcspccl:tr els perir:; fHopiccnis no col·k([ivistc::>, irnpos.ltLI pn la n:laciú dc l'orccs, és
clararnent contemplada com una mesura provisionaL
El mateix ;tpartat ref1ecteix l'organÍtl.ació del treball per rams de producció,
pcró rn:Jntcnim la figura del cap de cas:1, la qual cos:1, sens dubte, relegaria la dona·
en b divisió del treball, tor i lllle rnés endavant hi ha un article que recull la no discrimirnciò per ra(> de sexe:.
MalgrcH el rnamcnimcnt dc h unitat r:uniliar, la COilllllla assegurava l'alir~ent,
l'assistència i l'educació dc rots els seus membres, protegint-los en la malaltia, els
accidenrs i L1 vellesa. També eren controlades les condicions laborals dels més joves
i de les dones, especialment les d'atlue.stes últimes duram el període de maternitat.
El règim comunal es bas:1v:1 con1pleumenr en els pmrubrs de la CNT: elecció
de del,egars en asscrnhlces generals per rarn.s dc pr-oducció, que conf()nnavcn un
òrgan represcnr:niu encHn:gar de b gestió: b co1nissió general. Aquesta comissió,
per la seva bancb, funcion;¡va també dc manera assembldria, elegia comissions per
¡1rcscnrar ponències que, uru vegach fornulirzacles, pass:1vcn al debat públic per a
la seva n::d acció ddl ni ri va, que requeria !'aprovació majoritària dc la assemblea.
Els delegats, :1 més dc no ser retribu'its, eren temporals i revocables en qualsevol
mon1ent, t:lnt a la comissió com al seu òrgan executiu: el consell municipal, encarregar de fer complir els acords presos per l':1ssemblea, i regit per normes específic¡ u es el' au ro ri t:t t com partida per evi wr el persona lis me.
Al tírol segon s'aflrma que els rrchalladors comunals són lliures de triar el ram
productiu que desitgen, ror i que I'Jcomplimenr de funcions específlque$ n~queria
els coneixements tècnics necessaris.
Pel que respecta al règim jurídic, les qüestions relatives a! municipi, incloses les
encomanades :1la conselleria de defensa, eren dirimides pel seu màxim òrgan representatiu, en funcions de jurat popular. No obstant això, encara cabia el recurs a
lnstàncJes extenors.
Les finances de la comuna no podien presentar cap problema en no haver de
gestionar cap interès econòmic. Eren una simple rendició de comptes per part del
consell municipal, que es limitav:l a custodiar les aportacions que poguessin arrib:1r
dels diferents rams productius, i a fer entrega de fons conforme al presupost aprovat amb antelació per la comissió general.
Veiem, doncs, que cot i no poder passar de ser un procés d'incencions en el context de h revolució, es tractava d'un projecte per aglutinar homes lliures i iguals,
sense propietat privada ni in.feressos particulars que, amb la finalitat de satisfer les
seves necessitats, controlessin el seu propi procés de producció.
No pensava de la mateixa manera el comissari deleg:lt de la Generalitat a Girona, a qui el director de l'administració local de la Generalirat havia demanat un
informe sobre el projecte. Per al comissari aquest projecte no era res més que un
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cúmul de despropòsits, perquè prejutjava l'ordenament legal, sancionava a tors els
pagesos i impedia l'oportuna legislació. A més, qualificava de pueril la classificació
dels ciutadans en: treballadors caps, treballadors, subsidiaris i preparanrs; i arrodo··
nia l'informe amb l'afirmació que, tret de l'article que feia referència al secretari, rot
l'articulat del projecte era inacceptable. 57
Com a Pau, Orriols i tants d'altres municipis empordanesos, els representants
de la CNT sortiren del consistori de Sant Pere Pescador amb mmiu dels <lers de
maig)>. Tot i que en més d'una ocasió hagueren de defensar els interessos de la
col·lecrivitat agrària, els seus problemes es lirnitaren a saldar petites discrepàncies
dineràries sobre la seva gestió municipal, l'abandonament de la col.lectivitat per
part de quatre persones i la «Compra)> d'un tractor incautar.

A tall de cloenda
Pere B;:¡rÓ, el jutge de pau d'Albons, de qui parlavern al principi, havia vist realitzat part del seu somni a l'Empordà, però a l'estiu de 1937 estava a pum d'esmicolar-se. Ell mateix, com a jucge popular, havia estat testimoni directe de la inc;:¡uració
de la majoria de les finques dels propietaris d'Albons, 58 però també de la preferència dels seus veïns pel repartiment de la terra en comptes de la col·lectivització. 5'>
Potser per aixQ devia pensar que no tota la culpa era dels propietaris.
No hi ha dubte que després de l'esclat de la revolució pràctic;:¡menr a la totalitat
dels münicipis de l'Empordà s'incauraren les terres dels propietaris més importants, però només en aquells on els llibertaris tingueren la iniciativa, a les incauracions s'afegiren els intents d'organitzar els camperols en co].]ectivitats agràries. Pel
cap baix, unes 48 quallaren a l'Empordà (vegeu mapa i relació adjunta); i una bona
part, rot i que a contracorrent, es mantingueren fins all939.
Tor i que les seves formes bàsiques d'organització foren les esmentades, n'hi
hagué d'altres a mig camí entre l'individualisme i el co].]ectivisme. Així, al poble de
Verges, el sindicat agrícola va assumir una funció de coordinació del recolzament
mutu davant de les dificultats; i al nucli de Pedret foren els ma·reixos pagesos els que
s'organitzaren pel seu compte, sense necessitat de cap sindicat o organització social
per fer-ho.
Lo posició a la col·lectivització agrària, temorosa i esporàdica durant ell936, va
anar agafant relleu a mesura qne l'Estat, amb la co!.Jaboració dels «dirigents" llíber57. AHG, FCDG, lligall «Sant Pere Pesc;~dor>>, sig. top. 4.199
58. Archivo Histórico Nacional, Fam dc la <<Causa General de Barcelona, Gerona y Balcares>>,

lligalll4341!,exp.l.
59. Arxiu Municipal d'Albons, Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 1935-1936, sig. top. J.
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taris, rCCU111f)(Hlia les seves cstrtlCtlli'CS i ~lconscguÍ~l consolid:1r el principi de: a~1t·i

mer, guany:u

b guerra)),

M;-¡nc\L dels dernems més joves, 111és inccrc·ss.tts 1 rnts dirúmics a causJ. de les
curuínucs lleves, el movimem col-lectivisra agr:ni es lllantingué, més malament que
bé, fins :1! n1aig dc 19.)7, datJ. d'inflexió ddlniriva a l'Ernpordft, que va suposar l'illici dc l'eslhnguimern, sense alrra ~:tlr~·mariva per a la subsistència que l'acatament
de b legaliwr i la supeditació al siste111:1.

ESTUDIS D'HISTÒRIA AGRÀRJA, núm. 13, Barcelona, 2000.

Cartell d'Artur Baflester editat per la CNT -FAI
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CoHectivitats agràries

Seccions dc treball col·lectiu

Albons
Armentera, l'
Bàscara -OrriolsBegur
Bellcaire d'Empordà
Bisbal d'Empordà
Boadella d'Empordà
Cabanelles
Cadaqués
Calonge
Cantallops
Castelló d'Empúries
Darnius
Escala, l'
Far d'Empordà, el
Figueres
Fontanilles
Garrigàs
Garrigàs- Arenys d'EmpordàGualta
Llançà
Palafrugell -EnnedàsPalau-sator
Pals
Pals -mas GelabertPau
Peratallada
Port de la Selva, el
Rabós
Roses
Sant Pere Pescador
Selva de Mar, la
Torroella de Montgrí
Ullà
Viladamat
Vilajuïga
Vilamacolum
Vilanova de la Muga

Agullana
Castell d'Aro
Cistella
Espolla
Foixà
Palau-saverdera
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d'Aro
Verges
Vilamaniscle

La col·Jectivització agrària a l'Empordà -Divisió territorial: DOGC, núm. 360, 25 desembre 1936, P- !!67-
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Col·lectivitats
agràries a Torroella
de Montgrí,

1936-1939
Si ens arenem a la constitució del primer o¡untament antifeixista de
Torroella, formol el 7 d'agost de 19 36 per 3 represento ns d'ERC, 2 de
lo joventut d'ERC, 2 de lo Unió Agrària, 2 del Partit Obrer d'Unificació
Morxrslo [POUM) i I del Sindical de Mossos de Pagès ·secció outòno·

ma de la Unió Agrària·, "d'acord amb el Comitè Cenlral onlifeixisto" 9 ,
republicans i pagesos portaren al principi la iniciolivo revolucionària o
lo vila.
Malgrat Iol, dos mesos i mig més tord les coses havien canviat, ja que
o l'hora de consliluir·se el consell municipal [20 octubre) lo CNT tenia
5 representants; les Joventuts Llibertàries W.ll.). 1; lo Unió Agrària ·jo
adherida o lo UR·, 1, i el POUM 2 10 les forces revolucionàries s'havien
fet amb el poder desplaçant ERC, Iol i que dos representants republrcons
s'incorporarien amb posterioritol al conseiJ 11 .

Les col·lectivitats agrícoles
Fou en aquests primers mesos convulsos, amb el poble en armes, quan,
igual que o lo resto de l'Empordà, es gestaren les col·leclivitots ogrico·
les o Torroella, aixoplugades, lambè oqui, sola les sigles de lo CNT

2]

Lo terra, el bestiar, la moquinória agrícola

1

eis fruits del mos Plo i del

mos Pinell van ésser col·leclivitzots "per un grup de camperols.. poc
temps després d'haver-se iniciat lo sublevació feixista" 12 . Aquests dos
masos, con¡untoment amb el mos de

lo Rajoleria i el mos de la

Capellona formaren la Col-leclivilol Agrícola CNlAIT de Torroello 13 ,
amb uno superfície al vollanl de les 800 vessanes de les quals unes

500 eren de

regodiu 1 <~

El nombre de col.leclivistes. majoritàriament mossos i jornalers ¡aves,
sumaven lo xifro de 52. sense comptar lo mainada, amb la següent distribució:
mos Plo
mos Pinell

I 3 homes, 6 dones
9 homes, 5 dones

mos de lo Rajoleria

rnos de lo Capellona

5 homes, 4 dones, 4 criatures
7 homes. 4 dones 15

A dir dels arrendataris del masos Pla i Pinell, els col·lectivistes no eren
obrers hobituOis ni tan sols eventuals" d'aquestes finques 16 , Iol i que
també hi havia algú de Torroella, o més a més dels temporers valencians
i d'altres, "que no sabem d'on van sorlir" 17 . El Sindical d'Oficis Voris de

lo CNT de Torroella comptava aleshores amb I 19 afiliats i Joan
N1colou 1 Pompei Correra s van representar-los 1'1 de gener de

1937 al

Ple Regional de Camperols de la Confederació celebro! o Borcelono' 8 ,
on la CNT va acceptor l'entrada de les col-leclivilols als sindicals agrícoles oficials.
Els col·lectivistes confiscaren també alguns cops de bestiar per treballar
les terres entre els que en tenien més. Tot i les contínues lleves -tinguem
en compte que. tret d'algunes dones, es !rodava de gent jove-, la collila de 1937 mostro que sopigueren sortir-se'n, JO que recolliren unes 80

lones d'arròs, 40 de blai, 6 de civada, 4 d'ordi i ol volianl de 1.000
quarteres de blat de moro -unes
consum prop1
També comptaven amb

60 lones-, a més d'hortalisses per ol

70 vaques, 20 animals de tir i d'altres per ol

consum. Els homes cobraven 75 pessetes setmanals; les dones, 50, i els
adults impedits i els menors, o raó de 2 i 1 pessetes diàries respectivament. En cas de malaltia es cobrava el 7 5% i les medecines eren de
fronc 1Q.
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Un sislemo de retribució que superava amb escreix el que s'havien fixat.
alguns centenars de metres més ol sud, els col-lectivistes del mos
Gelobert, enclavat en territori de Pols, però compartint uno pelita port
de la seva superficie amb fontanilles 1 Torroella de Montgrí. En aquesl
mas, sola la denommoció de Gran¡o Obrera Col lectiva CNT-AlT, 25
homes i 4 dones havien constitull uno col·lectivitot abans del 30 de
novembre de 1936 amb 69 animals 1 un u11lla1ge de 27.000 pesseles,
que segurament corresponien ol volum global de les eines i moqu1nòrio
confiscodes2°. Alguns valencians formaren també pari d'aquesta col-Iee
tivitat per lo senzilla raó que o l'estiu de 1936 eren ol mos, ¡o que uno
port dels temporers que pu·¡aven o fer lo plantada es quedaven per
eixarcolar l'arrossar i lenir·ne cura 21 .
No obstant OIXÒ, pensem que la FederaciÓ Regional de Camperols de
lo CNT no es referia a aquesta allro col-lectivilot quan, o la tardor de
1938, en comptava dues o Torroella de Montgrí enlre les del Bo1x
Empordà22. Tot apunto que el mos Pinell era aquesta segona col-lectivi·
tot mencionada, que, per circumstàncies que desconeixem, hauria for·
mot uno unitat independent dels altres tres masos que ¡o hem esmentat 23

Repartiment de terres
A més de les terres col-lectivilzades, també se'n van confiscar d'altres o
Torroella per ser repartides entre aquells que en tenien poca o no en
tenien gens. lo junta de Repartiment de Terres va ser l'organisme enca"
rregat d'aquesta funció i va actuar seguint el principi que ningú podia'
conrear terra per sobre de lo seva capacitat de producció, establerta en
20 vessanes per coda home "les dones foren discriminades- de la unitat
familiar útil per ol treball.
Aquesta determinació de l1mitor lo superfície de conreu, presa per
impossrbilllor el treball o ¡ornal, fou baslanl comuna a Iol l'Empordà, i
uno conseqüència directa del Ple Regional de Camperols de la CNT (56 selembre 19361. que tingué lloc a Barcelona, on acordaren respectar lo petita propietat -la qual cosa implicava lo renúncia ol seu programo de col·lectivització integral· o f¡ i efecte que els petits propietaris "no
puguin convertir-se en enemics, entorpidors o sabotejadors de lo nostra
obra" 2'1, o sigui, de lo revolució
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Un exemple concret d'oques! dualisme (col,leclivisme,individualismel a
Torroella pol ésser represenlol pel mas Figueres, amb unes 60 vessanes
que conreava el masover Salvador ColL l'octubre de 1936, lajunlo de
Repartiment de Terres li'n confiscà vint, deu de les quals estoven sembrades d'userdo 25 . Dividides en qualre ports, aquestes deu vessanes, en
deixaren una al masover i donaren les tres restants a tres homes que mai
havien conreat lo terra. Com que l'únic que les treballava era el maso·
ver -el mosso havia ingressat o la col-\ectivilot, on era un dels ¿apdovanters- i uno port de lo userda apilonada -la que no s'emportaren dos
dels tres beneficiats pel repartiment- començava o podrir-se, el masover
no va poder es lar-se d' alimen!ar amb ella e\ seu bestiar, lo qual cosa va
comporlor-li algun problema quan un dels beneficiaris va tornar ·a la
població. L'encarregat dels refug_iats i de resoldre aquest tipus de pro·
b\emes a la població, en Serrats, o qui va recórrer el masover, li va dir
20
que "la repartidora ero lo repartidora i millor deixar e~tar el.temo"

L:' ocàs de

la revolució

A Torroella, a més de les terres esmentades, també estaven col-leclivit·

zades les fleques, les barberies, els transports, els espectacles públics,
27
la construcció i, fins i lot, els sostres i les modistes . Totes elles i lo matei·
xa CNT, com o la resto de Catalunya, començaren a tenir problemes a
partir dels fets de maig ~a Torroella sortiren de l' A¡unlament~, en bona
pari gràcies a l'actuació política dels propis dirigents lliberlans, fono,
mental en el procés Je substitució de la legalitat del poble en armes
,comitès, milícies, tribunals populars, per la legalilal del govern
Els antics posseïdors dels béns de producció, coberts ora sola les sigles

de l'ERC, el Parli! Socialista Unifica! de Catalunya [PSUC) o la Un1ó
General de Treballadors [UGT), tenien l'esl1u de 1937 prou forco com
per reclamar oflò que consideraven seu: terra, edificis, maquinària, vehicles, etc., i un allau de reclamacions procedents de Torroella va ornbor
al despatx de jordi i Fr'igola, comissari delegat de la Generalitol o
Gi1ona 28 l'alcalde de Torroella també en va rebre algunes, les dels
arrendataris dels masos Pla i Pinell entre d' oltres 2Q També intentaren ton·
car lo cooperativa de consum propiciada per lo Confederació
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30

.

Els resulta~s de les eleccions o les juntes dels Sindicats agrícoles. celebrades el 25 de jul1ol de 1937 a Catalunya. donaren la victòria als
homes d'ERC o gairebé lo totalitat dels municipis gironins, el de
Torroella inclòs, Iol 1 que la CNT denunciés alguns embolics de la Unió
31
Agròria , com a conseqüència d'algunes reclamaCIOns ol cens electoral
Malgrat els entrebancs, les dues col ·lectivitats agrícoles van continuar el
seu desenvolupament. Les mancances eren moltes i les necessitats com u·
nos, de manera que Ioles les forces polítiques ·ERC. PSUC, CNT 1 UR ·
arribaren o un pacte municipal el

30 d'octubre de 1937. Ouaronlo

d1'es després, Joan Peiró visità la població per criticar algunes mancances del decret de col·lectivilzacions, especialment la inexistència d'un
Banc de Crèdit Col-leclivisto per donar suport o les col·lectivilats més
necessitades 37 El desembre d'aquest mateix any, Ramon Roca repre·
sentaria lo col·lectivitot de Torroella ol Congrés Regional de Camperols
de lo CNT celebro! o Barcelona]]
l'estiu de 1938, després d'una inspecció policíaca, Josep Arligas, res·
ponsable de la col·lectivital, serio acusat de "retenció excessiva d'arròs,
alhora que uno distribució potser arbitrària [per l'arròs repartit entre les
lamíl1es del Mos Re¡olerio i de Can Capellada J de l' esrnenlal produc
te".:;o~_ Cop ol final de lo guerra, els quatre masos que al principi formoren lo Colleclív1lol Agrícola CNT-AlT foren requisats pel M1nislerr de
Defenso Nocional. Tol i que és l'únic cos que coneixem, és possible que
n'h1 hagués d'altres, perquè en els corresponents segells de la
Subsecretorío de Armamento figurava lo inscripció: Grupo de Fincos
Agro-Pecuanos de Gerona. Servicio de Suministros ol Personal, la qual
c.oso indico que els masos es requisaren per al proveïment de persones
depenenls del ministeri esmentat, i que aquestes circumslòncies podrien
tenir lloc també en altres províncies.

Cloenda
El procés col·lectivitzador, entès per lo CNT com l'única acció efediva
cap a una societat igualitària i justo, com o lo resta. de Catalunya,
també va desenvolupar-se a Torroella de Montgrí. No tractaven de canviar l'estructura política i fer ref.ormes socials, sinó d'actuar des del primer dia i d'atendre les necessitats immediates dels eterns marginats
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socials, mossos ¡ ¡ornalers del camp enlre d'altres. Aquests, deixats al
marge per

lo Llei de conlracles de conreu,

tingueren uno oportunitol amb

lo revolució. No sabem gairebé res de les seves iniciatives I, moll menys
encara. què pensaven o com actuaren, però també formen
hislòrio, uno història que restarà incomplela sense

lo

port ~: la

seva oporloc1o.

Marciano Córdabo

9 Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí {AMTM), Llibre d'actes de
I'Ajunlomenl 1936-1938, sig. top. 1/0016.
10 lbidem.
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de la revolución española, Toulouse, CNT, 1973, pàg. 160.
12 AMTM, Esborranys d'actes 1936·1939, lligall "Incautacions", sig. top.
1/0023.
13 AN1.TM, Municipalitzacions i expropiacions, lligol "Municipalitzacions", sig.
top. 1/O 135.
14 Solidaridad Obrera, núm. 1796, 28 gener 1938, pàg. 7. Altres fonts orals
creuen que lo sup~rfície dels quatre masos superava aleshores les 1.000
vessanes.

15 AMTM, Municipalitzacions i expropiacions, lligall "Municipalitzacions", sig.
top. 1/O 135.

16 AMTM, Esborranys d'octes 1936-1939, lligall "Incautacions", sig. top.
1/0023.
-17 Entrevista de l'autor amb N., que vol restar a l'anonimat, 30 octubre 1998.
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1937.
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23 Josep Artigos, amb motiu d'uno inspecció policíaca l'estiu de 1938, afirmava ser "el responsable de la Col·lectivitat Agrícola Mos Pla", i més endavant,
podant de lo distribució de l'arròs, manifestava que aquest fou distribu.ll
"entre els components d'altres dues col-lectivitots que són les del Mas Rejolerio
i lo del de Con Capellada". Arxiu Històric Comarcal de lo Bisbal, Comissaria
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LLIBRE DE LA FESTA MAJOR, Torroella de Montgrí, 1999.
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"Els estadistes temen el poble lliure i afirmen
que aquest, sense autoritat, perdria la sociabilitat,
es disgregaria i tornaria al salvatgisme. Absurdes
expressions autoritàries de paràsits, d'afeccionats
a l'autoritat o de "pensadors" cecs al servei
incondicional del privilegi I"
Pedro Archinoff

La revolució social de 1936
encara continua amagada als arxius.
Nosaltres la volem
al carrer, lliure.
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