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Un dels sectors mes desconeguts de 1'economia catalana es 1'agricola. Diverses raons
ajuden a explicar aquest buit; per un canto, la inexistencia, almenys fins ara, d'un sec-
tor public catala fort que, entre d'altres coses, s'ocupes de coneixer la realitat des d'un
punt de vista global. D'altra banda, a I'agricultura catalana no existeixen practicament
grans empreses o institucions amb prou gruix com per emprendre aquests estudis glo-
bals per I'interes propi, a diferencia de, per exemple, el sector industrial o el financer.
A mes, el que podriem anomenar economia academica s'ha desenvolupat tradicional-
ment a impuls del sector industrial i del monetari o financer, tot creant tin cos de doctri-
nes, teories i instruments d'analisi mes adients a l'analisi de les economies industrials
desenvolupades. De tota manera, la importancia del tema es indubtable, tant per raons
generiques com especifiques de 1'agricultura i de ('economia catalana, com recordarem
a continuacio. AixO, en esscncia, es el que va moure els autors a portar a terme aquest
estudi.

Si hom repassa els estudis que s'han fet sobre I'agricultura catalana s'adona que,
practicament, cap no fa una analisi de conjunt minimament exhaustiva, es a dir, que
toqui tots o un grup substancial dels ternes tipicament inclosos en la macroeconomia.
D'altra Banda, i malauradament, tampoc no son gaire abundants els estudis monogra-
fics sobre I'agricultura catalana des del punt de vista economic, estudis que, en certa
manera, son indispensables per a abordar un estudi de conjunt. En consequcncia hom
no pot pretendre que es pugui arribar a afinar en certs aspectes com ho podrien fer estu-
dis monografics. (2)

Aquesta visio de conjunt ens ha de permetre tractar els grans problemes de I'agri-
cultura catalana: el de I'ocupacio, el de la produccio i de la productivitat, el de la rendi-
bilitat, el de la mecanitzacio, etc. D'altra banda, com sabem, Catalunya es un pals molt
variat, de clima i de sol. Tambe son variats, en bona part en consonancia al que s'acaba
de dir, els conreus i els tipus de bestiar que es donen a les diferents contrades. Aquesta
varietat, doncs, ens obliga a I'establiment de dos tipus de desagregacio: en termes de
localitzacio i per tipus de conreus i bestiar. En termes de localitzacio, podem anticipar
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que s'ha treballat a un nivell molt desagregat -a nivell municipal-, br que per p.)der

oferir als lectors una visio global presentem les dades comarcalitzades (comarques de

la Generalitat) i, evidentment, tambe agregades per tot Catalunya.

Pel que fa referencia at nivell de desgregacio per tipus de conreu i bestiar, el tracta-

ment s'ha fet tambe a nivell molt desagregat, be que la presentacio dels resultats es fare

per diferents nivells d'agregacio: ramaderia, agriculture -strictu sensu- seca-regadiu,

herbacis-Ilenyosos; i pels diferents tipus de bestiar: carp, Ilet. Aquests son els grans agre-

gats. A nivell inferior, les produccions, etc., es desagregaran per productes que signifi-

quen entre un 5 per mil i un I per cent de la produccio agricola catalana. Ws ben dit:

el metode s'ha basat en l'estudi at nivell mes desagregat i despres s'ha procedit a I'agre-

gacio dels resultats at nivell descrit, tant a efectes d'analisi com de presentacio mes glo-

bal dell resultats.

Val a dir que I'interes de I'estudi de I'agricultura catalana depassa I'ambit estricte

de la propia agricultura i el de I'economia catalanes, ja que per raons diverses I'agricul-

tura catalana s'insereix en un mart de relacions amb els altres sectors economics de Ca-

talunya (industria, serveis, sector financer, sector public) i amb altres economies, parti-

cularment 1'espanyola. Aquestes interrelations son especialment rellevants, com veu-

rem, en les questions de ma d'obra (mercat de treball, safaris, moviment de poblacio),

en les interdependencies productives (compres i vendes d'inputs entre el sector agricola

i els altres), compres i vendes a Catalunya i fora de Catalunya, tant pel que fa referen-

cia als inputs corrents com els destinats a l'acumulacio, at consum de la poblacio o als

mercats exteriors.

Finalment, en relacio als aspectes mes generals del tema, 1'agricultura exerceix o

deixa d'exercir, segons es miri, un paper rellevant en 1'equilibri territorial de Catalun-

ya, taut en els aspectes de poblacio com en els de renda, qualitat de vida, etc.

A grans trets, I'estudi que es presenta ha classificat el material en cinc grans blocs.

Una primera part essencialment descriptiva de les magnituds mes agregades, tant en ter-

mes estructurals com en termes d'evolucio historica recent, que permet situar el lector

respecte a quins son els grans problemes i caracteristiques de t'agricultura catalana des

del punt de vista economic.

En una segona part, tambe essencialment descriptiva, es presenta l'agricultura ca-

talana actual i a un nivell de desagregacio que permeti veure les diferents agricultures

a nivell comarcat, des del punt de vista territorial i per a diferents nivells d'agregacio

de productes, tal com ja s'ha dit. Diguem que, finalment, ens hem inclinat per presen-

tar les dades per comarques de la Generalitat, be que la informacio s'ha elaborat tambe

per comarques agricoles (Agencies d'Extensio Agraria) i provincies.

Una tercera part la constitueix el calcul dell comptes d'explotacio comarcals de I'agri-

cultura, fet que ens permet estimar la renda agricola i els seus grans components, el

consum d'inputs, produccions per capita, per hectarea, etc.

La quarta part preten ser mes anatitica, tant per la intencio amb que s'ha elaborat

com per la metodologia emprada. Per mitja de metodes econometrics, vol explicar al-

guns dels comportaments de l'agricultura catalana: I'ocupacio, la mecanitzacio, la pro-

duccio, I'emigracio rural, la dimensio de les explotacions, etc. Afegim tambe que el ni-

vell de desagregacio d'aquesta part es basicament la mateixa que s'ha dit en exposar

el contingut de la part segona. Aixi, dories, permet de calcular, amb els nivells de signi-

ficacio corresponents, diversos parametres de 1'agricultura catalana: ma d'obra empra-

da per tipus de conreu (separant el seca del regadiu) o de bestiar, diferencies interco-

marcals, tipus de maquinaria per tipus de conreu, etc., coefficients que es poden compa-

rar amb els teorics (en termes d'enginyeria agricola, per exemple) segons diferents tec-
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nologies, ma d'obra necessaria per diferents nivells de mecanitzacio, consequencies dels
canvis de conreu, etc., estris molt necessaris per a calcular els efectes previsibles d'una
determinada politica agraria.

En aquest treball no s'han estudiat tots els aspectes rellevants de I'agricultura cata-
lana, ni tan sols els basics; aixf, no s'ha tractat corn es formen els preus dels productes
agraris, ni les incidencies sobre l'agricultura catalana de la politica agraria. Tambe hem
passat molt per sobre la relacio entre el sector agrari i els altres sectors. No s'han tractat
tampoc les incidencies o possibles incidencies de la propera entrada al Mercat Comu
sobre I'agricultura catalana, etc.

El treball s'ha centrat en questions mes estrictament agraries, ja que vam creure
que el fet de coneixer I'estructura agraria i alguns comportaments era un punt absoluta-
ment essencial per a emprendre qualsevol politica agraria amb un minim de serietat i
coherencia. Voldrfem insistir un cop mes en el caracter macroeconomic de 1'enfocament
que hem seguit; aixi, s'han tractat d'explicar comportaments globals, no comportaments
individuals -be que els globals son el resultat de conductes individuals-; per tant, es
tracta de resultats, de conductes mitjanes, de tendencies generals; no volen dir, doncs,
que qualsevol pages s'hagi de sentir identificat amb les conductes que la metodologia
emprada ha posat de manifest.

Sobretot, hem pretes explicar la situacio, veure que passa, rues que trobar-ne les
causes o, eventualment, suggerir els remeis, questions que resten per a una segona fase
de la investigacio.

Al Ilarg de les exposicions hem arribat a un conjunt ampli de conclusions, d'entre
les quals destaquem les seguents:

1) Els conreus de regadiu ocupen, per unitat de superficie, molta mes ma d'obra, de
l'ordre de cinc vegades mes, que en la superficie de seca. Dins els cultius de regadiu
i seca tambe existeixen considerables diferencies.
2) La maquinaria destinada a I'agricultura no exerceix tant el paper de substitut de ma
d'obra com el de retenidor de ma d'obra, en facilitar al pages la realitzacio d'algunes
de les feines mes pesades. Tambe ens fa pensar que, en els floes menys mecanitzats,
la terra es conrea menys intensament.
3) Nomes el 0,25% de l'increment de la poblacio activa dels municipis de Catalunya
tendeix a ocupar-se a 1'agricuitura; la xifra es estadfsticament significativa, pero, corn
podem veure, molt petita.
4) Contrariament al que horn hauria suposat, la relacio entre inversio en maquinaria
i ocupacio no es inversa, sing directa; per aixo diem que la maquinaria rete, mes que
no substitueix, la ma d'obra.
5) Hi ha escasses diferencies en la dimensio de les explotacions, entesa en termes d'ocu-
pacio entre les deferents comarques.
6) Els conreus de regadiu exigeixen una mecanitzacio per unitat de superficie bastant
mes forta que els de seca.
7) En moltes comarques, la mecanitzacio va estretament associada al nombre de page-
sos, mes que a l'existencia d'unes superficies de terra a conrear.
8) La productivitat marginal de la ma d'obra a l'agricultura es relativament baixa, infe-
rior fins i tot al salari mitja.
9) La baixa productivitat de la ma d'obra es una de les causes fonarnentals clue expli-
quen la perdua de pagesos.
10) Atcs el preu de la terra (coherent, en lfnies generals, amb la seva productivitat), la
productivitat del treball i el nivell de safaris (molt Iligat a I'evolucio dels salaris indus-
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tLti i el" serveis), vista la productivitat fisica dell sectors i la rclativamcnt ,ihun(lant

oferta de Ilocs de treball no agricoles en els ultims anys o decades, at capital finances

no Ii surt a compte la compra de terres als preus de mercat i llogar despres treballadors.

11) La perdua de poblacio activa per 1'agricultura en cinc anys ha estat el 25010 de la

poblacio ocupada en el sector el 1970.

12) Al contrari d'allo que hom podia esperar , l'emigracio no ha estat menor en Ies zo-

nes on s'ha donat una major produccio per persona.

13) Per cada 100.000 pessetes de mes de maquinaria per pages , la perdua de poblacio

activa agricola augmenta un 3,9010.

14) Com mes pagesos per explotacio menys perdua d'ocupacio agraria; es a dir, le" ex-

plotacions grans ( en nombre de pagesos ) retenen mes la ma d'obra que les petites.

15) Certs conreus (fruiters moderns de seca, plantes industrials , flors, horta de seca,

Ilegums de regadiu , avellaner i ametller de regadiu ) es cultiven en explotacions en gene-

ral molt petites.

16) Sembla que hi ha una forta relacio entre la terra que pot cultivar un pages i l'exten-

sio de les explotacions , es a dir, creiem en la hipotesi que les explotacions tendeixen

a aquella dimensio que pot esser explotada per un pages.

Fl model agricola catala

D'acord amb les consideracions que s'han anat fens en ocasio de comentar Cl" mo-

dels, podriem concloure que I'agricultura catalana respon a un model d'equilibri cfina-

mic. Alguns dels elements caracteristics son: la baixa productivitat (marginal) (3) per

persona ocupada, amb tendencia a situar-se sota el nivell dels salaris. D'altra banda,

la productivitat (marginal) de la terra, capitalitzada als tipus d'interes corrents, s'acos-

ta at preu de mercat de la terra.

Aquestes dues primeres caracterfstiqLies determinen o condicionen fortament el si-

tema de tinenGa de la terra vigent: la petita explotacio familiar, ja que la compra de

terres i la contractacio de ma d'obra als nivells salarials vigents per a explotar la terra,

segons models capitalistes, no resulten una operacio rendible, en linies generals.

D'altra Banda, s'observa que el volum de les explotacions no es tart una caracte-

ristica geografica associada a determinades zones per raons historiques, corn mes aviat

una consegiiencia del tipus de conreu. Les terres amb conreus que requereixen molta

ma d'obra tendeixen a esser treballades en petites explotacions (en superffcie), mentre

que les que requereixen molt poca ma d'obra per unitat de superffcie ho son en explota-

cions de superficie major. De fet, Ilevat d'algunes excepcions, l'extensio de Ies explota-

cions, mesurada en hectarees, tendeix a aproximar-se a la superficie que pot conrear

una persona.

No es gens estrany, clones, que a mesura que, a causa de la baixa productivitat de

la ma d'obra i l'oferta d'alternatives d'ocupacio en els sectors agricoles, els assalariats

i els petits propietaris deixin la terra, es produeixi automaticament una elevacio de la

dimensio mitjana de les explotacions i, ensems, una elevacio de la renda agraria per pages.

En efecte, en ('explotacio familiar la renda del pages o de la familia pagesa es com-

pon de I'excedent agricola i del salari potencial; es a dir, de la suma de la productivitat

de la terra i de la ma d'obra. Aquesta renda, a partir de vofums d'explotacio relativa-

ment petits (de l'ordre d'una hectarea i, fins i tot, inferior a una hectarea en el cas de

conreus de regadiu), supera el safari alternatiu, es a dir, el salari que el pages podria

rebre treballant en un altre sector. Per tant, el pages no es veu forcat a dcixar la terra
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si la seva explotacio to prou superfieie. Contrariament, el pages dc scca, anib explota-
dions petites, o el que to regadius massa petits, hi curt guanyant si canvia de sector,

sobretot si no li cal canviar de domicili mes, pot continuar conreant les terres a temps

parcial.

En definitive, el model es mou en un equilibri dinamic en el sentit que, per un can-
to expulsa rues pagesos com mes progressen els sectors no agricoles i, per un altre, que
cls que resten tendeixen a explotar superficies majors i a obtenir rendes mes elevades
assolint, doncs, nivells d'equilibri a nivells de renda creixents.

Aquesta emigracio rural se substitueix, en bona part, mitjancant la mecanitzacio,

de manera que la produccio global i en termes fisics varia molt poc. Aixi i tot, la meca-
nitzacio sembla respondre mes a I'existencia de ma d'obra agricola i a una capacitat
financera -procedent d'aquell excedent creixent- clue no pas a una necessitat (indica-
da, per exemple, per unes superficies d'uns determinats conreus que requereixen una
determinada maquinaria) (4). D'aqui que la productivitat marginal de la maquinaria
agricola sol esser veritablement baixa, i les hores de funcionarnent, tambe.

En funcio de tot aixd, doncs, es produeixen alguns fets importants. La renda agra-
ria a Catalunya es baixa, en terme mitja, pet-6 no escandalosament baixa en compara-
cio a la dels altres sectors. Aixi i tot, es la renda mitjana o la de 1'explotaci6 petita.
Per taut, el pages que conrei (sobretot si es en propietat) el doble o el triple de terres
en relacio a ('explotacio mitjana es pot dir que es un pages, si no ric-ric, benestant. I
no diguem res del que n'explota deu o vint vcgades mes. 1, al reves, el pages que to
una explotacio molt petita pot esser realment pobre, amb escassa capacitat financera
per a resistir el risc dels anys dolents. Aixo vol dir, clones, que a Catalunya encara hi
ha molts pagesos pobres, en la mesura que n'hi ha de rics (amb grans explotacions).

Sigui corn sigui, s'ha comprovat que 1'explotaci6 tfpica es la que ocupa un sol pa-
ges; per taut, la distribucio de la renda agraria a Catalunya es relativament homogenia,
si mCS no en comparacio a la distribucio de la renda industrial. Coin sabern, tambe a
Catalunya el nombre de pagesos a jornal es molt baix en comparacio als explotadors
directes de la terra.

Aquests comentaris potser ajudin a comprendre (fins a cert punt, evidentment, ja
que la cosa es mes complicada) perque I'agricultura i el pages nord-america son rics
comparats amb els nostres: la terra de conreu per pages ve a esser de 10 a 15 vegades
mes gran que a Catalunya. Aci, un pages amb 100 0 150 ha. tambe gaudeix d'un elevat
nivell de renda.

Relacionat amb la mecanitzacio es pot situar el tema de la tecnologia. Al model
catala li correspon una tecnologia acl-hoc: ates el tipus tipic d'explotacio (familiar, de
petita dimensio), la tecnologia es basa en molta part en eines polivalents (tractor), de
molts usos, pero que no permeten maximitzar la productivitat (en comparacio amb ex-
plotacions molt mes grans i especialitzades). D'altra banda, la necessitat de minimitzar
el rise els porta (pot ser erroniament) (5) a 1'explotaci6 conjunta mes que a I'especialit-
zacio, fet que tambe es motiu per a Ia preferencia de I'eina polivalent, pet-6 no Ia mes
productisa.

La petitesa de les explotacions comporta, evidentment, que les innovacions es pro-
dueixen en d'altres indrets i que, per taut, la tecnologia es vagi copiant amb mes o menys
encert i de forma lenta, adaptant-la a les necessitats locals. La difusio (<natural)> de la
tecnologia es fa per imitacio -semblantment al que passa, en bona part, en la industria-
(6), amb un cert retard. D'altra banda, la migradesa de la recerca en aquest pais es un
fenomen prou conegut. El petit pages no to capacitat per a innovar, sing, com a molt,
per a imitar o per a provar.
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Voldriem recordar que, fins a cert punt, el pages individual to una certa capacit.ii

d'adaptacio a les circumstancies, elasticitat que, a nivell personal i familiar, pero tamp,

global, resulta de gran utilitat.

Aixi, quan les circumstancies familiars es veuen alterades (especialment quan l'ofei i,

de treball per part de I'economia familiar es modifica per raons biologiques o per moll,

d'herencia, etc.) i la superficie de terra per pages es modifica, horn tendeix a modificai

tambc el tipus de producte a conrear, o a variar la intensitat de conreu (convertir lc,

terres en regadiu, per exemple). Aixo permet d'optirnitzar l'explotacio a nivell familial

i retenir mes ma d'obra al camp que no passaria en una agricultura capitalista stricvu

sense.
Evidentnnent, el model d'agricultura que s'ha descrit es fruit d'una Ilarga historia

i es correspon amb ones determinades mesures de politica agraria i un moviment de

I'economia catalana en general: creacio de Ilocs de treball per part dels altres sectors

a les diferents comarques, fet que facilita el pas de l'excedent de ma d'obra agraria als

altres sectors (engreixar el model), o totes aquelles mesures mes o menys reivindicati-

ves: sosteniment de preus agraris, subvencio als inputs agrfcoles (gasoil), congelacio re-

lativa d'altres (adobs), baixa fiscalitat, etc.

De fet, moltes d'aquestes mesures son contradictories entre si, o amb d'altres que

es prenen respecte a I'economia espanyola en conjunt, almenys a la Ilum dels objectius

que horn diu defensar. Amb tot, no tocarem aquest terra, ja que d'una forma delibera-

da foe eludit de I'estudi.

Caldria remarcar dues observacions que no es poden qualificar exactament de con-

clusions extretes de l'estudi; son, en certa manera, consequencies de conclusions, pero

que, al nostre entendre, presenten un interes evident. Ens referim al model economic

de l'agricultura catalana com a sistema i tambe a l'extraordinaria flexibilitat o capacitat

d'adaptacio a les circumstancies canviants que te.

Tot i admetent que de forma marginal o en petita escala coexisteixin d'altres mo-

dels (gran explotacio capitalista, cooperativisme en la produccio), potser amb major

participacio en el futur, la realitat es que el model usual es 1'explotaci6 familiar i no

una agricultura capitalista, ni una agricultura cooperativa (en fase de produccio) ni,

evidentment, una agricultura socialitzada. No es el moment d'exposar els trets mes ca-

racteristics de cadascun d'aquests models, pero si de remarcar que en un model capita-

lista l'indicador d'eficacia, el parametre essencial en que l'empresari basa les sever deci-

sions, es el benefici o excedent net d'explotacio, model que, sobretot en moments de

desajust com els presents, no garanteix precisament -ja que no es el seu objectiu-

la maximitzacio de la renda agrfcola.

En canvi, el model <<agricultura familiars que regeix a Catalunya preten precisa-

ment maximitzar els guanys de la famflia pagesa, no el que els economistes anomenen

cls «beneficis de I'empresari»; en efecte, els pagesos ni saben que son els «beneficis de

I'empresari» ni els <<excedents nets d'explotacio», sing que intenten maximitzar, senzi-

Ilament, la diferencia entre el que venen i el que compren, es a dir, la diferencia entre

el valor de les vender (collita) i les despeses envers tercers: adobs, fitosanitaris, gas-oil,

factures del niecanic, jornals si disposen de treballadors (cosa que no es precisament

el cas corrent, Ilevat de la ma d'obra temporera durant la collita), les previsions per

reparar la maquinaria, etc. En aquesta «diferencia» , els economistes hi distingeixen,

el que podrfem anomenar beneficis o excedent net de 1'explotaci6 i el valor «atribufble»

a les hores de treball familiar csmercat en 1'explotaci6, distincio que a la practica el pa-

ges no fa i que, per tans, dificilment pot servir de base de llur decisio. Anib la idea de

maximitzar aquella udiferencia», el pages pren les seves decisions, tant pel que fa als
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tipus de conreus com a les tecnologies emprades, com a la suprema decisio de continuar

a la terra o deixar-la, decisio molt cops matisada segons 1'edat i altres circumstancies

dels membres de la familia.

Aquest model pot semblar poc rational des del punt de vista capitalista. Aixi -be

que no en desenvoluparem aqui la linia argumental-, si hom accepta la distincio del

pages com a empresari i corn a treballador, seria facil demostrar la « irracionalitat» del

pages catala. Pero resulta que el pages catala es empresari i treballador tot d'una peca,

i no li cal aquella distincio metodologica dels teorics del capitalisme (entre beneficis i

salaris).

La consequencia macroeconomica del model d'agricultura familiar que ara volem
remarcar es que, en perseguir la maximitzacio de la renda i no la dels beneficis (capita-

listes), l'ocupacio i la renda agrfcoles son superiors a les que es desprenien d'un model

d'agricultura capitalista, puix hem vist que, als salaris actuals, la rendibilitat (capitalis-

t') es molt baixa. Per taut, a igualtat de les altres coses, la produccio agricola Cs supe-
rior a la que hi hauria i, en consequencia, els preus dels productes agraris son inferiors
als que regirien en una agricultura capitalista.

Hem dit a «igualtat de les altres coses>> per tal de simplificar el problema i en una
primera aproximacio. Fn un model d'agricultura capitalista, l'ocupacio seria inferior
seas dubte, pero els volums de les explotacions serien segurament molt superiors; per
taut, la tecnologia tambC seria diferent, es treballaria per un mercat mes ampli (menys
autoabastiment local o comarcal), la produccio i la renda per capita (per pages) serien,
doncs, molt probablement superiors, be que la renda estaria molt mes mal distribuida
que ara, que es fora igualitaria, segons les raons donades en un altre moment.

En d'altres paraules, el model d'agricultura catalana Cs socialment molt mes esta-
ble que el model capitalista, en el qual la produccio i l'ocupacio son consegiicncia de
la presencia (o no) d'uns beneficis; contC, doncs, importants reserves de productivitat
i no funciona segons I'optim teoric. Les reserves es van potenciant en el decurs del temps
(a mesura que disminueix ]a ma d'obra a 1'agricultura) i sense grans trencadisses.

D'altra banda, aquesta agricultura pot proletaritzada, tot i que permet a nivell fa-
miliar Glares explotacions d'uns membres de la familia respecte a d'altres, no desperta
moviments de solidaritat de classe (treballadors vers uns empresaris, per exemple), Ile-
vat dell esporadics enfrontaments amb I'Administracio o, molt de taut en tans, amb
intermediaris. Aixi, Ies variations conjunturals de preus dels productes agraris rarament
repercuteixen en I'ocupacio agricola, com passa o passaria en un model capitalista.

L'altra consequencia del model estudiat Cs I'enorme capacitat d'adaptacio de I'agri-
cultura catalana. Capacitat d'adaptacio que es possible per les condicions climatiques,
de sol, etc., es a dir, per les conditions naturals, pero que sobretot ho es pel model d'agri-
cultura familiar. Capacitat d'adaptacio que permet conjugar i equilibrar basicament tres
variables: la disponibilitat de ma d'obra (essencialment ma d'obra familiar), la superfi-
cie de conreu (de cada familia camperola) i els conreus (productes i classes de productes).

Com hem vist, aquesta gran capacitat d'adaptacio es possible perquC a Catalunya,
gairebe a cada poble i comarca de Catalunya, hi conviuen, perque son conreus en bona
part substitutius (alternatius), conrcus que requereixen ma d'obra en quantitats molt
diferents -i clue sovint van de deu a un, o de cent a un!- per unitat de superficie (mit-
ja hectarea d'hortalisses requereix una persona; ('equivalent d'una persona es el que
es necessita per a portar quaranta o cinquanta hectarees de cereals). AixO ho permet
el clima i el sol i la humitat. Pero I'adaptacio a Ies disponibilitats es possible pcl model
familiar d'explotacio que, com deiem, persegueix maximitzar la renda familiar i no el
ubenefici de ('empresari». Contrariament, en una agricultura capitalista tipica, la selec-
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cio de conreus la fa I'empresari en tuncio precisament del benefici potcncial dels dif'e-

rents conreus alternatius ; en funcio del conreu « optim » aixi triat , I'empresari Iloga la

ma d'obra necessaria . El volum de ma d'obra ocupada en aquest model d'agricultura

no ha de coincidir , per cap motiu , per tant, precisament amb la ma d'obra dispoiiible

(nombre de pagesos ); d'altra banda , les evolucions dels preus agricoles , per exemple,

o de la tecnologia poden portar , com realment ha passat , a optims (capitalistes) que

no tenen perque significar l'absorcio de tota la ma d'obra agricola disponible.

Aquesta gran capacitat d'adaptacio de I'agricultura catalana no es que es doni sen-

se traurnes . Evidentment , I'adaptacio comporta sovint una variacio ( a 1'al4a o a la bai-

xa) de la renda per capita familiar, tot i que l'adaptacio suposi assolir un optim en ter-

mes del model de l'agricultura familiar. D'altra banda, el proces d'adaptacio requcreix

tot sovint el canvi de professio ( el pas de I'agricultura als altres sectors ), fet que en al-

guns casos comporta tambe el canvi de domicili i de genere de vida, etc., i de vegades

continuar amb un regim d'agricultura a temps parcial, etc.

Amb el canvi de sector i la disminucio del nombre de pagesos , es produeix mt in-

crement de la dimensio mitjana de les explotacions , vista la tendencia de l'agricultura

catalana ( familiar ) a explotacions d'un sol pages . Els trossos de terra dels ex-pagesos

passen, en general, a esser explotats o be per ells mateixos a temps parcial, o be a for-

mar part de les explotacions dels pagesos que romanen a la terra ( per compra , arrenda-

ment o parceria ). Les explotacions s'engrandeixen , cones , a Catalunya -com passa a

d'altres flocs- basicament per l'increment del nombre de parcel•les ; aixo passa perque,

en el cas habitual, el mes interessat a incremental- I'extensio de la seva explotacio^ no

to perque coincidir amb el vei, sing que tendira a esser un empresari dinamic, o mes

emprenedor o amb fills grans i amb poca terra i que cerca la terra on la troba, i que

nomes de forma casual sera la del costat.

En consequencia , paral•lel al fenomen de la perdua de ma d'obra , es dona el del

creixement en l'extensio de les explotacions i en el nombre de parcel•les per explotacio,

pero solament una molt lenta disminucio en el nombre de parcel • les i, per tart , un lent

creixement del volum mitja per parcel-la.

Sigui com sigui, 1'excessiva parcel•lacio de la terra no sembla esser un greu proble-

ma a Catalunya , atesos els actuals mitjans de comunicacio disponibles i en relacio al

regim d'habitatge del pages catala , el qual tot i reconeixent la importancia del mas des

de molts punts de vista ( sociologics , familiars , histories ), acostuma a viure en nuclis

de poblacio, amb desplacament diari al tros que aquell dia toca conrear, es a dir, sola-

ment en els casos comptats de desplacament en una mateixa jornada laboral a mes d'una

parcel-la ff que la parcel • lacio excessiva incrementi sensiblement el cost de transport.

Quelcom de semblant podriem dir respecte a la majoria d ' inputs ( Ilavors , adobs, fitosa-

nitaris) i tambe en relacio a la maquinaria necessaria, molt poc afectats per la parcel•laci6.

NOTES

(1) Fundacio Centre d'Estudis de Planificacio. L'agricultura catalana. Estudi eccn(J-

rnic. Fundacio Jaume Bofill i Banca Catalana, Barcelona 1980, 276 pags.

(2) Sens dubte, com rues desagregades son Ies xifres, mes probable es ('error relatiu.

En aquest sentit, la depuracio estadistica ha tendit a eliminar o reduir els grans errors

o incoherencies , pet-6 no ha tractat de corregir dades al nivell mes desagregat, ja que

I'esforc que hauria requerit superava de molt Ies nostres possibilitats. La interpretacio
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dell resultats cal que es faci tenint present aquesta observacio.

(3) Quan parlem de baixa productivitat del pages no volem dir, evidentment, que els

pagesos siguin poc treballadors, sing que la seva feina rendeix poc, per raons diverses:

per fer, en part, feines poc productives, per exemple, en conrear poca terra per pages;
a la mala distribucio de les terres entre la nla d'obra disponible; at fet que en determina-

des epoques de l'any es fan feines de poc rendiment per culpa de la mala combinacio

de conreus o a causes diguem-ne naturals, en no haver-hi feines complementaries profi-

toses, etc. En un altre sentit, la baixa productivitat pot esser deguda simplement a uns
preus relativament baixos dels productes agraris i que deixen massa poc marge, preus
baixos percebuts a causa d'una mala comercialitzacio (dominada per persones alienes

at conreu de la terra, dimensio insuficient de les explotacions i de l'oferta agraria indivi-
dual, fet que resta forca negociadora, etc., a la poca normalitzacio de certs productes,

cosa que encareix la comercialitzacio i resta possibilitats, per exemple, d'exportacio, etc.).

(4) Aixi, es dona el fenomen curios que el nombre de tractors per unitat de superficie
de conreu a Catalunya ve a esser el doble que als Estats Units, pals que no to fama pre-
cisament per 1'endarreriment de la seva agricultura, o de l'ordre de quatre vegades mes
que a la Unio Sovietica. El problema no es tipic de Catalunya. A la majoria de paisos
europeus occidentals tambe es dona, i potser mes acusat. El volum de les explotacions
europees, tan petit en comparacio als nord-americans, sembla esser la causa principal
d'aquesta gran diferencia; I'altra causa important es la composicio o estructura de con-
reus i, si mes no en alguns casos, la intensitat en l'explotacio de la terra.

(5) Un fenomen semblant es pot observar en la industria catalana, si mes no en certs
sectors. Vegeu J. SOGUES J. GRIFOLL, J. MORIST, La introduccio de tecnologia
en 1'empresa industrial catalana. Fundacio Centre d'Estudis de Planificacio.

(6) Vegeu, per exemple, MANDSFIELD, The Economics of Technological Change (New
York: W.W. Norton, 1968).
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